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Openingslied
Christus is opgestaan,
leeg is het graf, Hij leeft voortaan.
In dat bittere tweegevecht
Sloeg Hij de dood, wij zijn terecht.
Hallelujah.
Christus komt uit de nacht,
licht en vrede ons gebracht.
Maar nog is oorlog om ons heen,
liet Hij ons toch weer dood alleen?
Hallelujah.
Heer, ons geloof bezwijkt
als Gij ooit uit ons midden wijkt.
‘Zie, lk ben en lk blijf met U,
heilige geestkracht geef ik u.’
Hallelujah.
Leg ons de schriften uit.
Toon ons toch aan dat Gij het zijt!
Voer ons binnen het groot geheim
dat Gij een lijdende mens moest zijn.
Hallelujah.
Mijn Heer, mijn God zijt Gij.
Daarom, Christus, gedenken wij
uw verrijzenis uit het dood,
hier in het breken van het brood.
Hallelujah.

Begroeting, verwelkoming
Kyrie eléison
Christe eléison
Kyrie eléison
Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe, Dómine Deus,
Agnus Dei, Fílius Patris, qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto Spíritu:
in glória Dei Patris. Amen
Lezing uit de Handelingen der Apostelen Hand.4,8-12
In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest:
“Overheden van het volk en oudsten!
Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden
voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen
waardoor deze genezen is,
dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend,
dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazoreeër,
die gij gekruisigd hebt,
maar die God uit de doden heeft doen opstaan
– dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat.
Hij is de steen,
die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht
en toch tot hoeksteen geworden is.
Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden
en geen andere Naam onder de hemel
is aan de mensen gegeven
waarin wij gered moeten worden.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Alleluia
Redemptionem misit Dominus in populo suo, alleluia
De Heer heeft verlossing gezonden aan zijn volk, alleluia
Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel
Johannes
1 Joh. 3, 1-2
Vrienden, hoe groot is de liefde, die de Vader ons betoond
heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet
en ze kent ons niet,
omdat zij Hem niet heeft erkend.
Vrienden,
nu reeds zijn wij kinderen van God
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard;
maar wij weten,
dat wanneer het geopenbaard wordt
wij aan Hem gelijk zullen zijn,
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Alleluia
Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit
peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus,
regnat vivus.
Dic nobis Maria: quid vidisti in via?
Sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis:
Angelicos teste, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galileam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis victor,
rex, miserere.

Laten de Christenen lofprijzingen offeren aan het Paaslam.
Het Lam heeft de schapen verlost: Christus heeft de
zondaren verzoend met zijn Vader.
Dood en leven hebben wonderlijk strijd met elkaar geleverd:
de Heer van het leven is gestorven, maar leeft als koning.
Zeg ons, Maria, wat heb je gezien onderweg?
“Het graf van de levende Christus, de luister van de
Herrezene heb ik gezien, engelen als getuigen, de
zweetdoek en de lijkwade.
Christus, mijn hoop, is verrezen: Hij zal de zijnen voorgaan
naar Galilea.”
Wij weten dat Christus werkelijk is verrezen uit de doden:
U, Overwinnaar, Koning, ontferm U over ons.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes.
Joh. 10, 11-18
In die sprak Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik ben de goede herder.
De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
Maar de huurling,
die geen herder is en geen eigenaar van de schapen,
ziet de wolf aankomen,
laat de schapen in de steek en vlucht weg;
de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.
Hij is dan ook maar een huurling
en heeft geen hart voor de schapen.
Ik ben de goede herder.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij,
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.
Ik heb ook nog andere schapen,
die niet uit deze schaapsstal zijn.
Ook die moet Ik leiden
en zij zullen naar mijn stem luisteren
en het zal worden: één kudde, één herder.
Hierom heeft de Vader Mij lief,
omdat Ik mijn leven geef
om het later weer terug te nemen.
Niemand neemt Mij het af,

maar Ik geef het uit Mijzelf.
Macht heb Ik om het te geven
en macht om het terug te nemen:
dat is de opdracht, die Ik van mijn Vader heb ontvangen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Evangelie
Acclamatie
Halleluja!
U komt lof toe, U onze zang, U alle glorie,
Vader, Zoon en heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.
Halleluja!
Overweging
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
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn 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 vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden met acclamatie
Dominum deprecemur: te rogamus: audi nos.
Laten wij bidden tot de Heer: wij vragen U: luister naar ons.
Orgelspel
Communio
Ego sum pastor bonus, alleluia:
et cognosco oves meae, et cognoscunt me meae,
alleluia, alleluia.
Exsultate iusti in Domino,rectos decet collaudatio
Confitemini Domino in cythara, in psalterio decem cordarum
psallite illi.
“Ik ben de goede herder, alleluia: en ik ken mijn schapen en
mijn schapen kennen mij, alleluia, alleluia.”
Juicht voor de Heer, gij rechtvaardigen, lofzang past bij
rechtschapenen.
Prijs de Heer op de lier, tokkelt voor hem op het tiensnarige
psalterium.
Communiegebed
V.

A.

V.

Wij gaan de weg die velen zijn gegaan:
moe en verward, verdoofd, terneergeslagen.
Wij hadden zo gehoopt op ander nieuws:
vrede, bevrijding nog in onze dagen.
Dan komt een vreemde, sluit zich bij ons aan.
Hij vraagt: waarom zo droef en aangeslagen?
Weet je dan niet van opstaan uit de dood,
van de bevrijding uit verloren slagen?
Hij wandelt mee en opent ons de schrift,
woorden vanouds, dat alles kan verkeren:
in al wie gaan de weg van ommekeer
zal onze God zijn toekomst investeren.
Hij zet ons hoofd en hart opnieuw in gloed,
de vlam van hoop doet Hij opnieuw ontvonken.
Hij spreekt van liefde sterker dan de dood
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over wie zijn in nood en dood verzonken.
Wij vragen hem:
Blijf bij ons, vreemde vriend.
Zie, het wordt avond, nacht is ons omgeven.
Wij hebben nog een lange weg te gaan,
deel eerst met ons het maal van overleven.
Hij gaat ons voor en breekt voor ons het brood,
hij heft de beker op het nieuwe leven,teken van toekomst en verrijzenis,
van de bevrijding, uit de dood geheven.
Wij zeggen na, wat hij ons heeft gelaten,
een kort gebed, dat hij ons heeft geleerd.
Wij bidden zo tot zijn en onze Vader
al eeuwen lang en telkens weer:
“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.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Vredeswens
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem
Communie
Slotgebed

Mededelingen
Wegzending en zegenbede
Ite missa est, alleluia, alleluia
Deo gratias, alleluia, alleluia
Gaat heen, de dienst is ten einde, alleluia
Dank aan God, alleluia
Regina caeli laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit , alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Koningin van de hemel, wees verheugd, alleluia,
Want hij die u verdiend hebt te dragen, alleluia,
Is verrezen, alleluia,
Bid voor ons tot God, alleluia.

