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♫ Openingslied: Het lied van Gods aanwezigheid.  
1.  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.  
Gij zijt gestadig met ons bezig,   
onder uw vleugels rusten wij.  
  
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,   
niet hoog en breed van ons vandaan.  
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden   
dat Gij dit lied wel zult verstaan.  
  

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.   
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.  
  

4. Gij zijt in alles diep verscholen,  
in al wat leeft en zich ontvouwt.  
Maar in de mensen wilt Gij wonen   
met hart en ziel aan ons getrouwd.  
 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
waar ook ter wereld mensen zijn.   
Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn.  
 
Inleiding na de begroeting 
De allereerste preken, die met name van Petrus bewaar 
gebleven zijn, handelen, zoals de eerste lezing van vandaag, 
zonder uitzondering over de verrijzenis van de Heer. 
Het zijn preken, heet van de naald. Men proeft daarin nog 
de vurigheid en de vreugde van het geloof van de eerste 
christenen: “De Heer is werkelijk verrezen.” En voor de 



joodse toehoorders doet Petrus een beroep op de teksten 
van de Thora en de profeten om aan te tonen, dat dit alles is 
geschied volgens Gods plan en Gods wil. 
Jezus, de weggeworpen bouwsteen is de hoeksteen 
geworden van een nieuwe tempel, de Kerk. Hij is de 
eerstgeborene van vele broeders en zusters, die door Hem 
ook de zekerheid van de verrijzenis tot eeuwig leven 
ontvangen. 
Hij is de oorsprong van een nieuw volk van God. Door Hem 
gaat God een nieuw en eeuwig verbond met de mensheid 
aan.  “Het is wonderbaar in onze ogen; het is Gods werk.” 
Alleluia. 
Nu wij hier samen zijn in deze lege Kerk als gevolg van 
coronacrisis, om de Eucharistie te vieren, mogen wij onze 
zwakheden en zonden vertrouwvol en berouwvol voor God 
brengen, maar ook in de vreugdevolle zekerheid, dat Hij ons 
barmhartig zal zijn omwille van Zijn Zoon Jezus, die 
overwinnaar is van zonde, ziekte en dood. Laten wij dat met 
blijdschap gaan vieren. 
 
Voor ons te kort aan geloof en getuigenis vragen wij om 
vergeving in onze schuldbelijdenis. 
 
Schuldbelijdenis: Ik belijd voor de almachtige God, 
 
Lofzang: Zingt jubilate … 
1.  Zingt jubilate voor de Heer,   
hemel en aarde, loof uw Vader,  
engelen, goden, mens en dier,   
sterren en stenen, jubilate!  
  
 



2. Zingt jubilate, dat is goed,  
vogels en vissen, licht en water,  
bloemen en bomen, vlees en bloed,  
lichaam en ziel, zingt jubilate!  
  

3. Zingt jubilate voor de Zoon,   
dat Hij de hemel heeft verlaten,  
dat Hij de zonden heeft verzoend,   
Jezus Messias, jubilate!  
  

4. Zingt jubilate voor de Geest,  
offert de vogel Geest uw adem,  
dat Hij uw hart met vuur geneest,  
weest God indachtig, jubilate! 
 

 
Openingsgebed 
Heer, God, door de profeten hebt Gij tot ons gesproken, 
en in Jezus, uw Zoon, 
is hun woord tot vervulling gebracht. 
Wij danken U om het levend woord,  
onze verrezen Heer, en vragen: 
Open onze ogen voor Hem die met ons door het leven gaat;  
open onze oren voor Hem 
die tot ons spreekt in het evangelie; 
maak onze geest toegankelijk 
voor het begrijpen van de Schriften. 
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen 
 

L i t u r g i e  v a n  h e t  W o o r d  
 

( Chima) Eerste lezing 
In zijn pinkstertoespraak getuigt Petrus vrijmoedig van 
zijn geloof in de verrijzenis. 



Uit de Handelingen van de apostelen (2, 14.22-32) 
 
Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en 
verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten: 
`Gij allen, joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, 
weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden. 
Jezus de Nazoreeër was een man wiens zending tot u van 
godswege bekrachtigd is. 
Gij kent immers zelf de machtige daden,  
wonderen en tekenen, 
die God door Hem onder u heeft verricht: 
Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en 
voorkennis, is uitgeleverd.  
hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld 
en gedood. 
Maar God heeft Hem ten leven opgewekt 
na de strikken van de dood te hebben ontbonden; 
want het was onmogelijk 
dat Hij daardoor werd vastgehouden. 
Doelend op Hem toch zegt David: 
De Heer had ik voor ogen, altijd door, 
Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen; 
daarom is er blijdschap in mijn hart 
en jubelt mijn mond van vreugde; 
ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, 
omdat Gij mijn ziel niet zult overlaten aan het dodenrijk  
en uw heilige geen bederf zult laten zien. 
Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen, 
Mannen broeders, 
ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David 
dat hij gestorven en begraven is; 
we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag. 



Welnu, omdat hij een profeet was, 
en wist, dat God hem een eed gezworen had 
dat hij een van zijn nakomelingen  
op zijn troon zou doen zetelen, 
zei hij met een blik in de toekomst 
over de verrijzenis van Christus, 
dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk 
en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien. 
Deze Jezus heeft God doen verrijzen 
en daarvan zijn wij allen getuigen'. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Tussenlied: Van de oproep ten leven. 
K.:  Het mensenvolk dat in het duister leeft 
Al.:  zal eenmaal een groot licht aanschouwen. 
K.:  Er is een God die ons geroepen heeft, 
Al.:  er is een woord dat wij vertrouwen. 
K.:  Door de wolken zal Hij breken,  

uit de heem’len zal Hij spreken,  
stem van God, die ons geroepen heeft. 

Al.:  O woord van God dat wij vertrouwen. 
 

K.:  De stem van God die door de wolken breekt 
Al.:  roept alle mensen bij hun namen; 
K.:  Dat woord van God dat in de wereld spreekt 
Al.:  geeft alle mensen nieuwe namen: 
K.:  Woord van God dat ons bejegent,  

die ons met uw adem zegent;  
Gij, die alle harten openbreekt, 

Al.:  roep alle doden bij hun namen ! 
 
K.:  Het mensenvolk moet in het duister zijn, 
Al.:  maar in Gods woord is licht en leven. 



K.:  De harde aarde zal ons leven zijn, 
Al.:  want God heeft ons zijn woord gegeven. 
K.:  Stem van God, roep onze namen;  

roep ons uit de dood tezamen.  
Op uw woord zullen wij eeuwig zijn. 

Al.:  Schenk ons uw licht, uw leven. Amen. 
 
(Cyril) Tweede lezing 
Een bezinning over de betekenis van het lijden van Jezus. 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus (1, 17-21) 
 

Dierbaren, 
God die gij aanroept als Vader, 
is ook de onpartijdige rechter over al onze daden; 
koestert daarom ontzag voor Hem, 
zolang gij hier in ballingschap leeft. 
Gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, 
zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan 
dat gij van uw vaderen had geërfd. 
Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, 
het lam zonder vlek of gebrek, 
dat uitverkoren was vóór de grondlegging der wereld, 
maar eerst op het einde der tijden is verschenen, om 
uwentwil. 
Door Hem gelooft gij in God, 
die Hem van de doden opgewekt 
en Hem de heerlijkheid gegeven heeft; 
daarom is uw geloof in God tevens hoop op God. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
Alleluja Lucas 24, 32  
Alleluja. Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften: 
doe ons hart branden, terwijl Gij tot ons spreekt. Alleluja. 



(Frans) Evangelielezing 
Het hart van de Emmaüsgangers gaat branden als Jezus 
hun de Schriften ontsluit, en zij herkennen Hem aan het 
breken van het brood. 
Uit het heilig evangelie volgens Lucas (24, 13-35) 
 
In die tijd 
waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg 
naar een dorp dat Emmaüs heette 
en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag. 
Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. 
Terwijl zij zo aan het praten waren 
en van gedachten wisselden, 
kwam Jezus zelf op hen toe en Hij liep met hen mee. 
Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen. 
Hij vroeg hun: 
`Wat is dat voor een gesprek 
dat gij onderweg met elkaar voert?'. 
Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. 
Een van hen, die Kléopas heette, nam het woord en sprak tot 
Hem: 
`Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, 
dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?'. 
Hij vroeg hun: 
`Wat dan?'. 
Ze antwoordden Hem: 
`Dat met Jezus de Nazarener, 
een man die profeet was, 
machtig in daad en woord 
in het oog van God en van heel het volk; 
hoe onze hogepriesters en overheidspersonen  
Hem hebben overgeleverd 



om Hem ter dood te laten veroordelen  
en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen. 
En wij leefden in de hoop, 
dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! 
Maar met dit al is het reeds de derde dag 
sinds die dingen gebeurd zijn. 
Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war 
gebracht; ze waren in de vroegte naar het graf geweest, 
maar hadden zijn lichaam niet gevonden, 
en ze kwamen zeggen 
dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad, 
die verklaarden dat Hij weer leefde. 
Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan en 
bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Hem 
zagen ze niet'. 
Nu sprak Hij tot hen: 
'O onverstandigen, die zo traag van hart zijt 
in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben! 
Moest de messias dat alles niet lijden  
om in zijn glorie binnen te gaan?'. 
Beginnend met Mozes verklaarde hij hun uit al de profeten 
wat in al de Schriften op Hem betrekking had. 
Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen,  
maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. 
Zij drongen bij Hem aan: 
'Blijf bij ons, want het wordt al avond 
en de dag loopt ten einde'. 
Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. 
Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood, 
sprak de zegen uit, 
brak het en reikte het hun toe. 



Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem,  
maar Hij verdween uit hun gezicht. 
Toen zeiden ze tot elkaar:  
'Brandde ons hart niet in ons,  
zoals Hij onderweg met ons sprak  
en ons de Schriften ontsloot?'. 
Ze stonden onmiddellijk op 
en keerden naar Jeruzalem terug. 
Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen. 
Dezen verklaarden: 
`De Heer is werkelijk verrezen, 
Hij is aan Simon verschenen'. 
En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was, 
en hoe Hij door hen herkend werd 
aan het breken van het brood. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 

♫ Evangelieacclamatie:  
Sla uw ogen op naar het licht, daar is de Heer.  
 
Homilie. 
 
Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de almachtige vader, 
Schepper van hemel… 
 
( Urbanus) Gebed van de gelovigen - voorbede 
 

Bidden wij tot God, 
die ons in de Verrezen Heer tegemoet komt: 
 
Voor de Kerk van Jezus Christus:dat ze oprecht 
geïnteresseerd is in wat mensen bezighoudt en hen in 
vreugde en verdriet nabij mag zijn. Laat ons bidden … 



Voor leiders van volken en landen 
die de opdracht hebben 
om in rechtvaardigheid en barmhartigheid 
het bestuur over de hun toevertrouwde mensen uit te 
oefenen. Laat ons bidden … 
 

Voor daklozen, vluchtelingen 
en allen die zoeken naar een menswaardig leven.  Laat 
ons bidden … 
 

Voor mensen die het  coronavirus hebben opgelopen, om 
hoop en genezing. Voor allen die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorg, dat zij de  nabijheid en zegen van de 
Heer mogen ervaren in hun werk. Laat ons bidden … 
 

Voor ons gelovigen 
die steeds opnieuw mogen ontdekken 
dat de Heer in ons midden is... Laat ons bidden … 
 

Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
 

Goede God, 
wij mogen uw Zoon ontmoeten 
in het teken van het gebroken Brood. 
Geef dat de eucharistie ons leven verrijkt 
en dat wij in de voetsporen van onze Heer durven gaan. 
Door Christus onze Heer. Amen 
  



D i e n s t  v a n  d e  T a f e l .  
 

H e t  b r o o d  e n  d e  w i j n  
w o r d e n  n a a r  h e t  a l t a a r  
g e b r a c h t .  
 
Tafellied: U die mij kent.  
 U die mij kent, U die mij hoort 
en weet wat in mij leeft, 
U weet hoeveel aan goedheid, 

kracht 
mijn angst verborgen heeft. 
Doorbreek mijn waan, mijn zelfverweer, 
mijn opgebouwde schijn. 
Breng aan het licht bij iedereen 
de mens die ik moet zijn. 
 
Hij  die mij wenkt en aanziet, smeekt 
in mensen zonder tal, 
U die in elke vreemde hoopt 
dat ik hem kennen zal. 
Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort, 
mijn eigen stad en land. 
Dat ik nog ooit de ander zie 
van zijn verborgen kant. 
 
U die mij zegt met brood en wijn 
wie mensen kunnen zijn, 
U die mij leert hoe mensen voor 
elkaar te winnen zijn. 
Doorbreek mijn angst voor zelfverlies, 
mijn zorg voor eigen brood. 



Dat ik nog ooit durf op te staan 
uit zelfbehoud, mijn dood. 
 
V:  Bidt allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door 
God, de almachtige Vader.  
 
Al: 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 
God, onze Vader, 
in het breken van het brood hebben de leerlingen uw Zoon 
Jezus herkend. 
Laat ook ons de Heer herkennen, 
die ons voedsel is voor onderweg en voor de eeuwigheid. 
Amen. 
 
Prefatie II van Pasen 
V. De Heer zal bij u zijn. 
Al. De Heer zal u bewaren. 
V. Verheft uw hart. 
Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Al. 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 tijd bezingen wij U. 
Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. 
Aan Hem danken de kinderen van het licht 



hun geboorte tot eeuwig leven. 
Aan Hem danken Gods uitverkorenen 
hun toegang tot het Rijk der hemelen. 
Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost, 
door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. 
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. 
 
Al.: 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. 
 
Eucharistisch gebed III-b, met acclamatie 2  
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 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, 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 om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan 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. 
 

♫Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
(Chima) Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en 
sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn 
verheffing aan 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 et Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat 
men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één 
geest. 
 
(Cyril) 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; 
samen met uw apostelen en martelaren, 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 N., onze paus, en N., onze 
bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het 
gelovige volk dat Gij U hebt verworven.  
 
(Frans) 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. 
 
V.: Bidden wij tot God, onze Vader, 
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 

 
 
Al.: 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. 

 
   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. 
V. De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw geest. 
Wenst elkaar de vrede. 
 

♫ Lam Gods 
 
 
  Uitnodiging tot de Communie 
 
V.:  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  
  Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Al.:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt 

maar spreek slechts een woord en ik zal gezond 
worden. 

De communie wordt uitgereikt 



 
♫ Communielied: Blijf mij nabij. 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt, 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.  
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.  
Alles vervalt in 't wisselend getij,  
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.  
 

U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.  
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.  
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?  
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.  
. 

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 



Gebed na de communie 
Heer, Gij zijt met ons op weg gegaan. 
Gij hebt U in ons gesprek gemengd, 
en in het breken van het brood 
hebben wij U opnieuw herkend. 
Blijf bij ons, ook als het avond wordt. 
Dat wij met U door het leven gaan, 
en eenmaal delen in uw heerlijkheid, 
waar Gij leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Mededelingen: 
 
Slotzegen 
(Urbanus)  
God die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost 
en tot zijn kinderen heeft gemaakt, 
moge u de vreugde van zijn zegen schenken. 
A Amen 
 
(Urbanus)  
Hij die u door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft, 
moge u doen delen 
in de erfenis van het eeuwig geluk. 
A Amen 
 
Pr. Moge u die door geloof en doopsel 
met de Heer verrezen zijt, 
door een heilig leven met Hem verenigd worden 
in het hemels vaderland. 
A Amen 
 



Pr. Zegene u de almachtige God,  
Vader, Zoon en heilige Geest.  
A Amen 
 
Wegzending 
Pr. Gaat nu allen heen in vrede.  
A Wij danken God. 
 
 

♫ Slotlied: U zij de glorie. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
Uit een blinkend stromen daalde d'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 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 immer meer. 
 
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 in dood.  
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 

 


