Paaswake

Parochie H. Franciscus van Assisi

Begroeting
Zegening van het vuur
Wijding van de paaskaars
Christus; gisteren en heden
De bisschop tekent de verticale balk van het kruis
Begin en einde
Hij tekent de horizontale balk
Alfa
Hij tekent boven de verticale balk de alfa
en Omega
hij tekent onder de verticale balk de omega
Hem behoren tijd
Hij tekent in de linkerbovenhoek van het kruis het
eerste cijfer van het jaartal
en eeuwigheid
Hij tekent in de rechterbovenhoek van het kruis het
tweede cijfer van het jaartal
heerlijkheid en heerschappij
Hij tekent in de linkerbenedenhoek van het kruis het
derde cijfer van het jaartal
door alle eeuwen der eeuwen.
Amen.
Hij tekent in de rechterbenedenhoek van het kruis
het vierde cijfer van het jaartal
Door zijn glorievolle wonden
bescherme en behoede ons
Christus de Heer.
Amen.
de bisschop steekt vijf wierrookkorrels (nagels) in
de vorm van een kruis in de paaskaars.
De paaskaars wordt ontstoken
Het nieuwe licht wordt onder de aanwezigen verspreid

Licht van Christus!
Heer, wij danken U!
Paasjubelzang
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!
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.
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!
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, Gij zij onze dankbaarheid waardig,
Vader en Heer van al wat bestaat.

Met hart en ziel zingen wij U lof om Jezus Christus,
uw Zoon, wiens bloed ons vrijheid
en vergeving heeft gebracht.
Hij is het Paaslam, dat tot redding van Gods volk,
in deze nacht geofferd wordt.
In deze nacht trekt Israël uit Egypte
en trekt droogvoets door de Rode Zee.
In deze nacht wijst een stralend licht de weg,
het licht dat alle duisternis verdrijft.
In deze nacht heeft Christus de ketenen van de dood
verbroken en is Hij als overwinnaar uit de doden
opgestaan.
Hoe goed zijt Gij, Heer God,
hoezeer hebt Gij ons liefgehad.
Gij hebt uw Zoon gegeven voor onze bevrijding,
Zijn dood heeft onze schuldigheid doorkruist,
ons lot heeft Hij ten goede gekeerd.
Dit is de heilige nacht waarin de duisternis wijkt
en de zonde wordt vergeven,
vreugde komt voor droefheid,
een gelukkige nacht,
waarin God en mensen elkander vinden.
Heilige Vader aanvaard in deze glorierijke Paasnacht
het loflied dat de kerk U toezingt
nu zij haar licht heeft ontstoken.
Laat dit licht onverminderd schijnen,
morgen en alle dagen in alles wat wij doen,
in heel ons leven.
Laat het zijn als de verrezen Christus, de morgenster,
die, eens verrezen, nu nimmermeer zal ondergaan.
Wij bidden U, Heer die ons geschapen heeft,
geef vrede in onze dagen,

laat de vreugde van dit paasfeest voor ons een blijvende
vrede zijn door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
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!
Lezing uit het Boek Genesis.
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 één 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 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 achtend;
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 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 al het
werk dat Hij verricht had.
Woord van de Heer. Wij danken God.

Tussenzang: Psalm 104
(1-2a, 5-6, 10 en 12, 13-14, 24 en 35c)
Maar zendt uw geest, Heer, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
Refrein:
Maar zendt uw geest, Heer, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
Verheerlijkt, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij Groot, Heer mijn God!
Met glorie en luister zijt Gij gekleed,
uw mantel is zuiver licht.
Refrein:
Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen,
in eeuwigheid wankelt zij niet.
Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven,
het water stond boven de bergen uit.
Refrein:
De bronnen deedt Gij uitstromen in beken,
die dringen zich tussen de bergen voort.
En aan hun oevers nestelen vogels
en zingen tussen het struikgewas.
Refrein:
Vanuit de schuren besproeit Gij de bergen,
de grond wordt gevoed door wat Gij haar geeft.
Gij doet voor de dieren het gras opschieten
en graan dat de mensen ten dienste staat.
Refrein:
Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt.
De aarde is vol van uw schepsels;
de Heer zij altijd geprezen!
Gebed

Lezing uit het boek Exodus (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
achterna gaan. 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 vuurkuil 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 vooruit kwamen.
De Egyptenaren riepen uit: “Laten 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 wagenmenners, heel de
strijdmacht van Farao, die de Israëlieten op de bodem
van de zee achterna waren gegaan. Niet één 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.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Antwoordcantiek
(Exodus 15)
De Heer bezing ik, de overwinnaar
Refrein: De Heer bezing ik, de overwinnaar.
De Heer bezing ik, de overwinnaar,
paarden en ruiters dreef Hij in zee.
De Heer is mijn kracht, Hem dank ik mijn redding,
de Heer is mijn God, voor Hem is mijn lied.
Refrein:

De God van mijn vaderen, Hem zal ik prijzen,
een machtig strijder, zijn naam is de Heer.
Farao's wagens, zijn legers verdronken,
de Rietzee verzwolg de keur van zijn volk.
Refrein:
De golven zijn over hen heen geslagen,
zij zijn als een steen in de diepte gestort.
Uw hand, Heer, die machtiger is dan de mensen,
uw hand heeft de vijand ten val gebracht,
Refrein:
Gij hebt hen gebracht naar uw eigen bezit,
geplant op de berg waar Gij zelf wilde wonen.
De heilige plaats, Heer, die Gij hadt gemaakt:
de Heer zal daar heersen voor altijd en eeuwig.
Refrein:
Gebed
Uit de profeet Jesaja.
Zo spreekt God de Heer;
Komt naar het water, hij allen die dorst lijdt! Ook gij, die
geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet zonder
geld, en zonder te betalen. Komt kopen wijn en melk. Wat
geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij
uw arbeid aan iets dat niet voedt? Luistert, luistert goed
naar Mij, dan eet gij wat goed is, dan verzadigt gij u aan
heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij, en luistert
en gij zult leven; een blijvend verbond ga Ik met u sluiten,
de gunst, aan David verleend, verloochen ik niet. Hem heb
Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren, tot vorst en
gebieder over de naties. Waarlijk, een volk zult gij roepen
dat gij niet kent, en een volk, dat u niet kent, snelt naar u
toe, omwille van Israëls Heilige, die U verheerlijkt. Zoekt
de Heer, nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan nu Hij
nabij is. De ongerechtige moet zijn weg verlaten, de

zondaar zijn gedachten; hij moet naar de Heer terugkeren,
-de Heer zal zich erbarmen-, terug naar onze God, die
altijd wil vergeven. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet
mijn gedachten, mijn wegen niet uw wegen, -zegt het
orakel van de Heer-, maar zoals de hemel hoog boven de
aarde is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven,
en mijn gedachten uw gedachten. Zoals de regen en de
sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren,
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben
bevrucht, zodat zij groen wordt, wanneer zij het zaad aan
de zaaier hebben gegeven, en het brood aan de eter, zo
zal het ook gaan met mijn woord, dat komt uit mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug; het keert pas
weer, wanneer het mijn wil volbracht heeft, en zijn zending
heeft vervuld.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Antwoordcantiek
(Jesaja12,2-3.4bcd-6)
Gij zult in vreugde water putten
aan de bronnen van uw Redder.
Refrein: Gij zult in vreugde water putten
aan de bronnen van uw Redder.
Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.
Refrein:
Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.
Refrein:
Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.

Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.
Refrein:
Gebed
Eer aan God
(Thomas-mis)
Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
Gebed
Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Rome.
(Rom. 6, 3-11)
Broeders en zusters,
gij weet toch dat de doop waardoor wij één zijn geworden
met Christus Jezus ons heeft doen delen in zijn dóód?

Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven,
opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals
Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is
opgewekt.
Zijn wij één met Hem geworden door het beeld van zijn
dood, dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding,
in de overtuiging dat onze oude mens met Hem gekruisigd
is; daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde
gekomen, zodat wij niet langer aan de zonde dienstbaar
zijn.
Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat
wij ook met Hem zullen leven; want wij weten dat Christus
eenmaal van de doden verrezen niet meer sterft: de dood
heeft geen macht meer over Hem. Door de dood, die Hij
gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend met de
zonde; het leven dat Hij leeft heeft alleen met God van
doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de
zonde en levend voor God in Christus Jezus.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Tussenzang: Antwoordpsalm 150III
Refrein: Alleluia, alleluia, alleluia.
Looft God in zijn heiligdom,
looft Hem heel zijn hemel om!
Looft Hem om zijn grote macht,
looft Hem om zijn grote kracht!
Refrein
Looft Hem met bazuingeschal,
looft de Heer van het heelal!
Looft Hem! Laat de harpen slaan!
Looft Hem! Grijpt de citers aan!
Refrein

Looft Hem dansend, groot en klein,
looft Hem rinkend met de tamboerijn!
Looft Hem fluitend met de fluit,
looft Hem op cymbaal en luit!
Refrein
Spant uw snaren Hem ter eer:
Alleluia! Looft de Heer!
Looft hem zingend al wat leeft,
looft Hem al wat ádem heeft!
Refrein
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus.
(Mc. 16, 1-8)
Toen de sabbat voorbij was kochten Maria Magdalena, Maria de
moeder van Jakobus, en Salome welriekende kruiden om Hem
te gaan balsemen.
Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op
was, gingen zij naar het graf. Maar ze zeiden tot elkaar: “Wie zal
de steen voor ons van de ingang van het graf wegrollen?”
Opkijkend bemerkten ze echter dat de steen weggerold was; en
deze was zeer groot.
Binnengetreden in het graf zagen ze tot hun ontsteltenis aan de
rechterkant een jongeman zitten in een wit gewaad.
Maar hij sprak tot haar: “Schrikt niet. Gij zoekt Jezus de
Nazarener die gekruisigd is. Hij is verrezen, Hij is niet hier. Kijk,
dit is de plaats waar men Hem neergelegd had.
Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen: Hij gaat u voor
naar Galilea; daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.”
De vrouwen gingen naar buiten en vluchtten weg van het graf,
want vrees en ontsteltenis hadden hen overweldigd. En uit vrees
zeiden ze er niemand iets van.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Evangelie-acclamatie:
Halleluja, halleluja!
Ik ben de Verrijzenis en het Leven:
wie in Mij gelooft zal
leven in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja!
Homilie
Hernieuwing van de Doopbelofte
Zult u zich te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht
om in vrijheid te leven als kinderen van God.
Ja, dat beloof ik.
Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en
onrecht zodat het kwaad zich niet van u meester maakt?
Ja, dat beloof ik.
Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen?
Ja, dat beloof ik.
Gelooft u in God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde?
Ja, ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?
Ja, ik geloof.
Gelooft u in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?
Ja, ik geloof.
Moge de almachtige God,
de Vader van onze Her Jezus Christus,

die ons heeft oen herboren worden
uit water en heilige eest
en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden
ons door zijn genade bewaren tot het eeuwig leven
in Christus onze Heer.
Amen.
Voorbeden met gezongen acclamatie:
Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen U bereiken.
Offerande en Collecte
Uw gift voor de collecte kan u, per locatie, onder vermelding van
‘Collecte 28-03’, overmaken op onderstaande rekeningen:
Assen:
NL15 ABNA 0574 1378 58
t.n.v. RK parochie Assen
Roden:
NL44 RABO 035 580 8552
t.n.v. RK parochie Heilige Franciscus van Assisi
Zuidlaren:
NL88 RABO 037 600 2093
t.n.v. RK Parochie Zuidlaren
Offerandelied:
Het licht verdrijft de duisternis, alleluja,
omdat de Heer verrezen is, alleluja.
Hij is het eeuwig levend Woord, alleluja,
en Hij verlicht al wie Hem hoort, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
De waarheid leeft en sterft niet meer, alleluja,
voorgoed verrezen is de Heer, alleluja.
Wie zich aan Hem heeft toegewijd, alleluja,
hij leeft door Hem in eeuwigheid, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.

O Heer met Pasen opgestaan, alleluja,
leer ons de weg door U gegaan, alleluja.
En toon ons in het eeuwig Licht, alleluja
de luister van uw Aangezicht, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja
Offerandegebeden
Bidt, zusters en broeders, 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, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige
kerk.
Gebed over de gaven
Prefatie:
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
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 heilige
nacht die Gij gemaakt hebt 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 krachten die U
loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
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, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U
stroomt a
lle heiligheid.Stort uw Geest nu uit over deze
gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en
bloed van Jezus Christus, uw Zoon.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden
aanvaardde, nam Hij brood in zijn handen, dankte U, en
brak het om te verdelen onder zijn leerlingen en sprak:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen,
dankte U opnieuw, en reikte hem aan zijn leerlingen en
sprak:
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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden
tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw
Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij
bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven: dit brood dat
leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij
danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt

bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit offer te
bereiden.
Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed
van uw eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang
dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw
heilige Geest.
Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw
liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van
Rome, paus Franciscus, onze bisschop Cornelis en allen
die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood
heen zijn gegaan en leven in de verwachting der
verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem
hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de
luister van uw Aanschijn.
Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de
maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige
Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen en met allen die
op deze aarde leefden in uw welbehagen delen in uw
eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben
aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon
aanhouden tot in uw heerlijkheid.
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.
Gebed des Heren
Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn
goddelijk Woord onderricht durven wij zeggen:
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde
geheiligd, 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,
altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle
angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling
van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus
Christus.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid.
Vredewens
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.
Lam Gods
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.
Uitnodiging tot de communie
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

Gebed Geestelijke Communie
Heer Jezus,
ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee Gij mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie,
uw Brood van Leven, maar dat is nu niet mogelijk.
Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God.
Amen.
Communielied
Daar nu het feest van Pasen is, alleluja!
Wij zingen van Heer Jezu Christ,
Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, wij heffen ’t aan, alleluia!
De Heer is waarlijk opgestaan,
Alleluia, alleluia, alleluia!
Waar dat ik ben of waar ik ga. alleluia!
Mijn ziel die zingt alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia!
Lof zij dat zuiv’re Godslam zoet, alleluia,
Dat ons verlost heeft door zijn bloed,
Alleluia, alleluia, alleluia!
Slotgebed
Mededelingen

Wegzending en zegen
De Heer zij met u.
En met uw geest.
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.
Gaat nu allen heen in vrede. Alleluia, alleluia.
Wij danken God. Alleluia, alleluia.
Slotlied
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn 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 immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

