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Openingslied:
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen.
't Maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Refrein:
Broeders, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.
Refrein:
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven.
't Maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.
Refrein:
Kruisteken en begroeting

Schuldbelijdenis
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte,
in doen en laten, door mijn schuld, door mijn
schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
Lofzang
Eer aan God in den 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.
Openingsgebed
Lezing uit de Handelingen van de apostelen
(Hand. 10, 34a.37-49)
In die tijd nam Petrus het woord en sprak:
“Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus
van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het

doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem
gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht.
Hij ging weldoende rond en genas allen, die onder de
dwingelandij van de duivel stonden, want God was met
Hem.
En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de
Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze
aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft
Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten
verschijnen, niet aan het hele volk,
maar aan de getuigen, die door God tevoren waren
uitgekozen, aan ons, die met Hem gegeten en
gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was
opgestaan.
Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te
getuigen, dat Hij de door God aangestelde rechter is
over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle
profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft
door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Tussenzang: Psalm 118III
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek u uit, ik noem uw Naam,
zowaar als ik leef.
refrein:
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
zowaar als ik leef.
Ik was gevangen en riep: God.
En Hij heeft mij geantwoord.
Hij heeft mij de ruimte gegeven,
Hij komt voor mij op als een vriend.
Refrein:
Beter te schuilen bij God
dan te vertrouwen op mensen.
Beter te schuilen bij God
dan te vertrouwen op macht.

Refrein:
Ik was geslagen,
maar God heeft mij overeind geholpen.
Ik zal niet sterven, ik zal leven,
Hij tilt mij op.
Refrein:
Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Kolosse.
(Kol. 3, 1-4)
Broeders en zusters,
als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat
boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand
Gods.
Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers
gestorven en uw nieuw leven is nu met Christus
verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij
verschijnt, zult ook gij met Hem verschijnen in
heerlijkheid.
Woord van de Heer.
Wij danken God/
Halleluja, Halleluja!
Ik ben de Verrijzenis en het Leven:
wie in mij gelooft zal leven in eeuwigheid.
Halleluja, Halleluja!

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes.
(Joh. 20,1-9)
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena
vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf
en zag dat de steen van het graf was weggerold.
Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, die
door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: “Ze hebben
de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze
Hem hebben neergelegd.”
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg
naar het graf. Zij liepen samen vlug voort, maar die

andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst
bij het graf aan.
Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij
ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde,
kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de
zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek, die zijn
hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar
ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het
graf was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde,
want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er
geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest
opstaan.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Acclamatie
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Gelukkig is die mens, Heer Jezus wij danken U.
Preek
Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof 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. Amen.
Voorbeden met gezongen acclamatie
Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken!
Offerande en aankondiging collecte
Uw gift voor de collecte kan u, per locatie, onder vermelding
van ‘Collecte 04-04’, 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
Bereiding van de gaven
Gebed over de gaven
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 op deze dag
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 alle 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 (gebeden)
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.
Communiezang:
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!
Gebed na de communie

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.

