
- 1 - 

 

UITZIEN NAAR DE 
MORGEN 

 
 
 

 
 

PAASWAKE 
Eucharistieviering 16 april 2022 
St. Bonifatiusparochie te Almere 
Voorganger: pastoor S. Koppers 



 

 

- 2 - 

OPENINGSMUZIEK  
 
De kerk is sober verlicht. Kaarsen branden niet. De paaskaars ligt 
voor in het liturgisch centrum in een witte linnen doek, zo mogelijk in 
de buurt van het (verlichte) kruis. Achter in de kerk brandt de 
vuurpot. Voorganger (met stola, in de liturgische kleur rood van 
Goede Vrijdag) en assistenten komen in stilte binnen en nemen 
plaats op hun stoelen. Als allen gezeten zijn, neemt de lector het 
boek en leest:  
 
LEZING: Matteüs 27, 57-60 
Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit 
Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling 
van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het 
lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. 
Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde 
het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. 
Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en 
vertrok. 
 
RONDOM DE KAARS 
De voorganger en zijn assistenten begeven zich naar de plek waar de 
paaskaars ligt, de acolieten dragen het schaaltje met de 
wierookkorrels en een brandend kaarsje aan. Onder het uitspreken 
van de hier volgende tekst steekt de voorganger de wierookkorrels in 
de liggende paaskaars. 
 
Jezus Messias, 
kind van mensen, zoon van God, 
je hart stond op liefde, 
je mond liep ervan over, 
je handen brachten troost en genezing, 
je voeten gingen de weg van de vrede. 
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Weldoende ging je rond. 
Alles heb je welgedaan! 
 
Maar je werd een steen des aanstoots! 
Je voeten werden gebonden, 
je handen vastgenageld, 
je mond werd gesnoerd, 
je hart doorstoken, 
je vuur gedoofd. 
Jij, eerste steen van een nieuwe wereld, 
je werd als puin geruimd, 
buitengeworpen. 
 
De kaars wordt nu in de witte doek naar achter in de kerk gedragen 
en daar op een bij de vuurpot gereedstaande kandelaar geplaatst.  
Ondertussen klinkt de zang bij het uitgeleide: 
 
LIED:  Verheft uw stem    mel. GvL 424 
V: Verheft uw stem en heft het aan, alleluia. 
A: Verheft uw stem en heft het aan, alleluia. 
V: Dit licht zal onze nacht verslaan, alleluia. 
A: Dit licht zal onze nacht verslaan, alleluia. 
A: Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
V: In diepe nacht een nieuwe wijs, alleluia. 
A: In diepe nacht een nieuwe wijs, alleluia. 
V: Dit licht gaat met ons mee op reis, alleluia. 
A: Dit licht gaat met ons mee op reis, alleluia. 
A: Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
V: Dit licht verkondigt ongehoord, alleluia. 
A: Dit licht verkondigt ongehoord, alleluia. 
V: De laatste krijgt het eerste woord, alleluia. 
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A: De laatste krijgt het eerste woord, alleluia. 
A: Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
PROCLAMATIE 
De voorganger spreekt nu een proclamatie uit. 
 
V: Dat stad en land zich thans verblijdt, alleluia, 
A: Dat stad en land zich thans verblijdt, alleluia. 
V: en Jezus als de Heer belijdt, alleluia. 
A: En Jezus als de Heer belijdt, alleluia. 
A: Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
V: Verheft uw stem en heft het aan, alleluia. 
A: Verheft uw stem en heft het aan, alleluia. 
V: Zijn licht zal onze dood verslaan, allleluia. 
A: Zijn licht zal onze dood verslaan, aleluia. 
A: Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Teruggekomen in het liturgisch centrum spreekt de voorganger 
welkom uit en leidt hij de dienst van de lezingen in. 
 
WELKOM 
Welkom in deze paasnacht. 
Toevend in het donker, leven wij,  
wakend, biddend en zingend, 
het daglicht tegemoet. 
We vertellen elkaar opnieuw  
de verhalen van licht en leven, 
van overwinning op de dood. 
En als je kind je morgen vraagt,  
waartoe die oude verhalen,  
ons doorgegeven,  
zeg dan: wij doolden in duisternis,  
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zaten in slavernij gevangen,  
maar licht en vrijheid werden ons aangezegd. 
En als je kind je morgen vraagt,  
hoe en waartoe alles is begonnen, 
deze aarde, deze wereld,  
zeg dan: wij waren chaos en leegte, 
maar werden aan het licht geroepen,  
gezegend en uitgedaagd tot leven. 
 
EERSTE LEZING: Uit het boek Genesis 1, 1-2, 2 of 1, 1. 26-31a 
 
Tussen de dagen wordt er gezongen   
Zo werd avond en morgen, de eerste (…) dag. 
 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en 
leeg; duisternis lag over de diepte en een hevige wind joeg de wateren 
op. Toen sprak God: “Er moet licht zijn!" En er was licht. En God zag 
dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis; het 
licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd 
avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag.  
 
God sprak: “Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een 
afscheiding tussen het ene water en het andere." En God maakte het 
uitspansel; Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water 
erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het 
werd avond en het werd ochtend; dat was de tweede dag.  
 
God sprak: “Het water onder de hemel moet naar een plaats 
samenvloeien zodat het droge zichtbaar wordt." Zo gebeurde het. Het 
droge noemde God land en het samengevloeide water noemde Hij 
zee. En God zag dat het goed was.  God sprak: “Het land moet zich 
tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en de vruchtbomen 
die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen met zaad erin." En uit 
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het land schoot jong groen gras op, zaadvormend gewas, in allerlei 
soorten en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen met 
zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd 
ochtend; dat was de derde dag.  
 
God sprak: “Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf die de dag van 
de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, zowel voor de 
feesten, als voor de dagen en de jaren en tevens als lampen aan het 
hemelgewelf om de aarde te verlichten." Zo gebeurde het. God 
maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, 
de kleinste om te heersen over de nacht en Hij maakte ook de sterren. 
God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, 
om te heersen over de dag en over de nacht en om het licht en de 
duisternis uiteen te houden. En God zag dat het goed was. Het werd 
avond en het werd ochtend; dat was de vierde dag.  
 
God sprak: “Het water moet wemelen van dieren en boven het land 
moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf." Toen schiep God de 
grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren waar het 
water van wemelt, soort na soort en al de gevleugelde dieren, soort na 
soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak: 
“Wees vruchtbaar en word talrijk; gij moet het water van de zee 
bevolken en de vogels moeten talrijk worden op het land." Het werd 
avond en het werd ochtend; dat was de vijfde dag.  
 
God sprak: “Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei 
soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei 
soort." Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten, soort na soort, 
de tamme dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was.) God 
sprak: “Nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons 
gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, de vogels van de 
lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het 
gedierte dat over de grond kruipt." En God schiep de mens als zijn 
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beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij 
hen. God zegende hen en God sprak tot hen: “Wees vruchtbaar en 
word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen 
van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat 
over de grond kruipt.,”  
En God sprak: “Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele 
aardbodem aan u  en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij 
zullen u tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle 
vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat 
dierlijk leven heeft geef Ik het groene gras als voedsel." Zo gebeurde 
het. God bezag alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed 
was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.   
 
Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze 
toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht 
had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van het werk dat Hij 
verricht had.   
 
GEBED 
Eeuwige , 
met de daadkracht van uw woord 
hebt Gij de wereld ingericht 
ons allen hebt Gij gemaakt 
naar uw beeld en gelijkenis. 
Wij zegenen uw Naam. 
 
TWEEDE LEZING  
Uit het boek Genesis 22, 1-18 
In die dagen stelde God Abraham op de proef. Hij zei tot hem: 
“Abraham.,” En hij antwoordde: “Hier ben ik."  
Hij zei: “Ga met Isaak uw enige zoon die gij liefhebt, naar het land van 
de Maria, en draag hem daar op de berg die Ik u zal aanwijzen als 
brandoffer op." 
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De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten 
en zijn zoon Isaak met zich mee en kloofde hout voor het brandoffer. 
Daarna begaf hij zich op weg naar de plaats die God hem aangewezen 
had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen 
zei Abraham tot zijn knechten: “Jullie blijven hier bij de ezel; ik ga met 
de jongen daarginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen 
hebben komen wij weer terug." Daarop gaf Abraham zijn zoon Isaak 
het hout voor het brandoffer te dragen; zelf droeg hij het vuur en het 
offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaak tot zijn vader 
Abraham: “Vader." Hij antwoordde: “Ja, mijn zoon." Isaak zei: “Wij 
hebben wel vuur en hout maar waar is het offerdier?"  Abraham 
antwoordde: “God zal zelf wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon." 
En samen gingen zij verder.) Toen zij de plaats bereikt hadden die God 
hen had aangewezen bouwde Abraham daar een altaar, (stapelde er 
het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, 
boven op het hout.) Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het 
mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de 
Heer hem van uit de hemel toe: “Abraham. Abraham!" En hij 
antwoordde: “ Hier ben ik." Hij zei: “Raak de jongen met geen vinger 
aan en doe hem niets! Ik weet nu dat gij God vreest want gij hebt mij 
uw enige zoon niet willen onthouden." Abraham keek om zich heen en 
bemerkte een ram die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij 
greep de ram en droeg die als brandoffer op in plaats van zijn zoon. 
Abraham noemde de plaats: de Heer zal erin voorzien; vandaar dat 
men nu nog zegt: Op de berg van de Heer zal erin voorzien worden.) 
Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot 
Abraham en zei: “Bij mijzelf heb Ik gezworen - zo spreekt de Heer 
omdat gij dit gedaan hebt en Mij uw eigen zoon niet hebt onthouden 
daarom zal Ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen talrijker 
maken dan de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand 
van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. 
Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde 
omdat gij naar Mij hebt geluisterd." 
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GEBED 
Barmhartige God, 
Gij zijt geen God van bloedige offers en dood 
Gij zijt een God van volop leven, 
waar wij elkaar naar het leven staan 
wijst Gij ons op liefde als ons enige wapen. 
Wij zegenen uw Naam. 
 
LEZING: uit het boek der Uittocht 
Uit het boek Exodus 14, 15-15, 1 
In die dagen sprak de Heer tot Mozes: “Wat roept gij Mij toch. Beveel 
de Israëlieten verder te trekken. Gij zelf moet uw hand opheffen, uw 
staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. Dan kunnen de 
Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de 
Egyptenaren halsstarrig maken zodat zij hen achternagaan. En dan zal 
Ik mij verheerlijken ten koste van Farao en heel zijn legermacht, zijn 
wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat Ik de 
Heer ben, als Ik mij verheerlijk ten koste van Farao, zijn wagens en zijn 
wagenmenners."  De engel van God die aan de spits van het leger der 
Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op, 
tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. 
De wolk bleef die nacht donker zodat het heel die nacht niet tot een 
treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heer 
deed die hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. 
Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten vaneen. Zo 
trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de 
wateren links en rechts een wand vormden. De Egyptenaren zetten de 
achtervolging in; alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn 
wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen de 
morgenwake richtte de Heer vanuit de wolkkolom en de vuurzuil zijn 
blikken op de legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in 
verwarring. Hij liet de wielen van de wagens scheeflopen zodat ze 
slechts met moeite vooruitkwamen. De Egyptenaren riepen uit: “Laten 
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we vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen tegen 
ons. Toen sprak de Heer tot Mozes: “Strek uw hand uit over de zee 
dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren en hun wagens 
en wagenmenners.” Mozes strekte zijn hand uit over de zee en toen 
het licht begon te worden vloeide de zee naar haar gewone plaats 
terug. Daar de Egyptenaren er tegen in vluchtten dreef de Heer hen 
midden in de zee. Het water vloeide terug en overspoelde wagens en 
wagen menners,  heel de strijdmacht van Farao die de Israëlieten op 
de bodem van de zee achterna waren gegaan. Niet éen bleef 
gespaard. De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem 
door de zee heengetrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen 
een wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep 
van Egypte; Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen 
Israël het machtige optreden van de Heer tegen Egypte gezien had, 
kreeg het volk ontzag voor de Heer: Zij stelden vertrouwen in de Heer 
en in Mozes zijn dienaar. Toen hieven Mozes en de Israëlieten ter ere 
van de Heer een lied aan. 
 
LIED: Roept God een mens tot leven  GvL 517 (c. 1-4) 
Roept God een mens tot leven, 
wie weet waarom en hoe, 
hij moet zichzelf prijsgeven, 
hij leeft ten dode toe. 
 
Gods woord roept door de tijden 
zijn volk en grijpt het aan. 
Hij doet het uitgeleide 
het moet de zee ingaan. 
 
Geroepen en verzameld 
uit dood en slavernij, 
gedoopt in woord en water: 
dat volk van God zijn wij. 



 

 

- 11 - 

Wij werden nieuw geboren, 
toen de mens Jezus kwam, 
die als een slaaf de zonde 
der wereld op zich nam. 
 
GEBED 
Enige, in vuur en vlam trekt Gij met ons op 
en toont Gij ons de weg van uw trouw. 
Vuur ons aan en verwarm ons 
op de weg naar vrede en bevrijding. 
Wij zegenen uw Naam. 
 
De voorganger en zijn assistenten begeven zich nu in stilte naar 
achter in de kerk waar de paaskaars staat. 
 
INTOCHT MET DE PAASKAARS 
Achter in de kerk wordt het rood van Goede Vrijdag verwisseld voor 
het wit van Pasen. De paaskaars wordt aan het vuur ontstoken en 
naar voren gedragen waarbij driemaal halt wordt gehouden en 
gezongen wordt: 
 
Voorganger: Licht van Christus.  Allen: Heer wij danken U. 
Vooraan aangekomen wordt het vuur van de paaskaars aan alle 
aanwezigen doorgegeven. 
 
PAAJUBELZANG: Laat juichen    GvL 488 
V: Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len, 
     laat juichen om die grote Koning, 
     juichen om de Overwinning! 
     Laat de trompetten klinken in het rond! 
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A: Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len, 
     laat juichen om die grote Koning, 
     juichen om de Overwinning! 
     Laat de trompetten klinken in het rond! 
 
V: Vol vreugde zij ook de aarde, omstraald door zulk een 
     heerlijkheid! De glorie van de eeuwige Koning! 
     Heel de aarde zij vol vreugde, daar alle duister thans 
     verdreven is. Vol luister straalt de kerk van God op aarde, 
     en juichend klinken paasgezangen. 
     Laat ook onze eigen tempel luide weerklinken van ons jubellied. 
 
 A: Laat juichen heel het koor van Gods gemeente, 
     laat juichen om zo’n grote Koning, 
     juichen om de Overwinning! 
     Laat de trompetten klinken in het rond! 
 
ALLELUJA: Ik ben de verrijzenis    GvL 248 
Refr. 1: Halleluja, hallejua! 
Voorganger: Ik ben de Verrijzenis en het Leven: 

Wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid. 
 
EVANGELIELEZING 
Uit het evangelie volgens Lucas 24, 1-12 
Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen zeer vroeg in de 
morgen naar het graf, met de welriekende kruiden die zij klaar-
gemaakt hadden. Zij vonden de steen werd gerold van het graf, 
gingen er binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus 
niet. Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken, stonden er 
plotseling twee mannen voor hen in een stralend wit kleed. 
Toen zij van schrik bevangen het hoofd naar de grond bogen, 
vroegen de mannen haar: “Waarom zoekt ge de levende onder de 
doden? 
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Hij is niet is hier, Hij is verrezen. Herinnert u hoe Hij nog in Galilea 
tot u gezegd heeft: De Mensenzoon moet overgeleverd worden 
in zondige mensenhanden en Hij moet aan het kruis worden 
geslagen, maar op de derde dag zal Hij verrijzen.” 
Zij herinnerden zich zijn woorden, ze keerden van het graf terug 
en brachten dit alles over aan de elf en aan al de anderen. 
Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van 
Jakobus; de andere vrouwen die met hen waren vertelden aan de 
apostelen hetzelfde. Maar dat verhaal leek de apostelen beuzelpraat 
en zij geloofden hen niet. Toch liep Petrus ijlings naar het graf; 
hij bukte zich voorover, maar zag alleen de zwachtels. Daarop ging 
hij terug, verbaasd nadenkend over hetgeen er gebeurd was. 
 
ALLELUJA: Ik ben de verrijzenis    GvL 248 
Refr. 1: Halleluja, hallejua! 
Voorganger: Ik ben de Verrijzenis en het Leven: 

Wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid. 
 
OVERWEGING 
 
WIJDING VAN HET WATER 
 
HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN 
V: Zult u zich te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht om in 
vrijheid te leven als kinderen van God? 
A:  Ja, dat beloof ik. 
V: Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, 
zodat het kwaad zich niet van u meester maakt? 
A: Ja, dat beloof ik. 
V:  Zult ge de Heer uw God dienen en Hem alleen? 
A: Ja, dat beloof ik. 
V:  Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 
aarde? 
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A: Ik geloof. 
V: Gelooft u in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer, die 
geboren is uit de maagd Maria, die geledenheeft, gestorven en 
begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods 
rechterhand? 
A: Ik geloof. 
V: Gelooft u in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de 
gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de 
verriijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? 
A: Ik geloof. 
 
BESPRENKELING MET HET GEWIJDE WATER 
 
LIED: Roept God een mens     GvL 517 (c. 5-10) 
Met Hem in geest en water 
tot zoon van God gewijd, 
zijn wij met hem begraven, 
verrezen voor altijd. 
 
Gestorven voor de zonde, 
in Jezus’ bloed vereend 
en met elkaar verbonden, 
levend voor God alleen. 
 
Wie Jezus’ kelk wil drinken, 
zijn doop wil ondergaan, 
zal in de dood verzinken 
en uit die dood opstaan. 
 
Hij zal zijn leven geven, 
hij maakt zichzelf tot brood, 
hij sterft en and’ren leven, 
hij overleeft de dood. 
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Wie weerloos in de aarde 
als graan gestorven is, 
wordt tot het brood verzameld 
dat aller leeftocht is. 
 
O Heer, Gij zult ons breken 
en geven aan elkaar. 
Uw tafel is het teken, 
uw vrijmacht maakt het waar. 
 
DOOP EN VORMSEL VAN: 
Menno Driehuis 
Bernicio Hippolyte 
Nishika Rasanayagam 
Chavidya Kaldarage 
Dilishiya Kaldarage 
 
VOORBEDE 

 
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten 
van de collecten. De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium 
voor de pastores lopen gewoon door. 
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per 
overschrijving over te maken op bankrekening: 
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld. 
Hiervoor mijn dank. Pastoor Sandor Koppers     
        

                         
      € 2,50  € 5,00   € 10,00  
U kunt gebruik maken van deze QR codes d.m.v. uw bank app. 
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LIED: De Heer heeft mij gezien    GvL 421 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overdrachte 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit, 
heeft in Zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt, 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
EUCHARITISCH GEBED     GvL 729 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 
van zijn Naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
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Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en 
genezing te vinden zullen wij uw naam verkondigen, al onze dagen, 
maar vooral in deze nacht bezingen wij U. Want ons paaslam, 
Christus, is voor ons geslacht.  
Hij, die voor ons geworden is het lam dat wegdraagt de zonden der 
wereld. Onze dood is Hij gestorven, voorgoed heeft Hij de dood 
ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij 
nieuw gemaakt.  
Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, 
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten 
die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: Heilig GvL 291 
Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
 
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 
talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde 
worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
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en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.  
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak 
Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet 
hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven 
wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede uit 
in uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem zijn leerlingen en zei: 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van 
het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en 
alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit 
doen om mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Christus verrees uit de doden, door zijn dood overwon hij onze 
dood. Leven schenkt hij ons. 
 
Wij gaan nu allen zitten. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing van uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend 
en heilig. Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van 
uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons 
met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.  
Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien 
worden tot één lichaam en één geest. 
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Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met 
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef, 
haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de 
heilige Bonifatius en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar 
voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle 
mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 
gegeven opdat wij met u worden verzoend.  
 
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: 
samen, met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, onze 
bisschop met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het 
gelovige volk dat Gij u hebt verworven. Wij vragen U, welwillend te 
staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij U is, 
en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw 
barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
Laat onze overleden broeders en zusters,  ja, laat allen die U lief 
waren, en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor 
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, 
door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan 
deze wereld.  
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer 
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier 
en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
COMMUNIERITUS 
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft: 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
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uw rijk kome, 
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust. Hoopvol wachtend op de 
komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  Amen. 
 
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik 
u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof 
van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons 
één. Gij, die leeft in eeuwigheid.  
Amen. 
 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw geest. 
 
Wenst elkaar de vrede. 
 
LAM GODS        GvL 331 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 
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COMMUNIE 
Voor een goede doorloop vragen wij u om ook als u niet ter communie gaat,  
wel mee naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist, ontvangt u dan 
de zegen. Zo voorkomen we dat u in de banken te dicht langs elkaar loopt. 
 
COMMUNIELIED: Zingt voor de Heer een nieuw gezang GvL 564 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wondren om u heen. 
 
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 
 
Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilge tekens te verstaan. 
 
Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
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SLOTGEDACHTE 
Dat ik mag schuilen in Uw armen,  
mag leunen op Uw schouders Heer.  
Uw armen om mij heen veilig en beschermend, 
ook al gaat de storm tekeer. 
Dat ik mag vertrouwen op Uw genade, 
mijn blik steeds op de toekomst gericht. 
Zelfs als mijn ogen naar U blijven zoeken, 
er is altijd uitzicht op Uw licht. 
Ik mag blijven uitzien naar Uw liefde, 
en U geeft mij elke dag weer kracht. 
Ik kijk niet meer om naar het verleden, 
maar wel naar die mooie nieuwe morgen, 
die ik verwachtingsvol verwacht. 
 
SLOTGEBED 
 
MEDEDELINGEN 
 
PLECHTIGE ZEGEN IN DE PAASNACHT 
Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen en u 
beschermen tegen alle gevaren van de zonde. 
Amen. 
Moge Hij, die door de verrijzenis van zijn Zoon, u tot het eeuwig 
leven roept, u het geluk van de onsterfelijkheid schenken. 
Amen. 
Moge u, die na de dagen van Christus’ lijden, met blijdschap het 
paasfeest viert, met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige 
vreugde. 
Amen. 
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.  
Amen. 
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SLOTLIED:  U zij de glorie       GvL 532 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
Uit een blinkend stromen, daalde de engel af, 
heeft de steen genomen, van ‘t verwonnen graf 
U zij de glorie opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
 
Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen, in zij armen weer. 
Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind 
en zegt telkenkere: Christus overwint. 
U zij de glorie opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In zijn goddelijk wezen, is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen, in leven en in dood. 
U zij de glorie opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
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Programma paasdagen: 
 
Zondag 17 april 10.00 uur en 12.00 uur:  
Plechtige eucharistievieringen 
           
Maandag 18 april 10.00 en 12.30 uur:   
Eerste Communie vieringen 
 
 


