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Waarl i jk  opgestaan  
Zi j  hadden nog niet  begrepen hetgeen er  

geschreven stond,   
dat Hi j  namel i jk  uit  de doden moest opstaan.   

Johannes 20,  9  
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O P E N I N G S R I T E N  
 
OPENINGSLIED:  Christus  die Verezen is . ..GVL. 411  
 
(CYRIL) Inleiding na de begroeting  
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg 
in de morgen  
bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. In 
verwarring  
ging zij Simon Petrus roepen die samen met Johannes naar het 
graf snelde.  
Johannes ging naar binnen en hij zag en geloofde. Ze hadden 
nog niet begrepen  
wat er geschreven stond dat Jezus uit de doden moest 
opstaan. Ook wij kunnen  
de boodschap van Pasen niet bevatten met ons verstand 
vanwege de ervaring  
van de dood die almachtig lijkt. Wat is er nodig om toch met 
overtuiging te geloven  
in de verrezen Heer? Misschien moeten we nog beter luisteren 
naar de woorden 
die Hij tot ons gesproken heeft tijdens zijn leven en aan wat er 
geschreven staat 
over de Messias in de Psalmen en profeten. Omgang met Jezus 
Christus  
is het eeuwige leven. Met hart en ziel mogen we getuigen:  
De Heer is waarlijk opgestaan. Alleluja! 
 
  



3 

Schuldbelijdenis: 
V. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij 
ons tot God  
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 
 
A. 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 zuster, voor mij te 
bidden tot de Heer,  
onze God. 
 
V. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven  
en ons geleiden tot het eeuwig leven.     A. Amen 
 
V. Eer aan God... 
Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die 
Hij liefheeft. 
Wij loven U. 
Wij prijzen en anbidden 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,  
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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 
 
Collecta-gebed 
God, almachtige Vader, dit is de dag, waarop Gij uw Zoon Jezus 
uit de doden  
hebt opgewekt. Gij hebt Hem gezalfd met de heilige Geest en 
verheven boven  
al wat leeft. Wij vragen U: bevestig ons geloof in de verrezen 
Heer;  
wek ons op uit zonde en dood. Dat wij ons niet vastklampen 
aan wat voorbijgaat,  
maar uitzien naar uw heerlijkheid. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en 
heerst in de eenheid  
van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.    A. 
Amen. 
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L i t u r g i e  v a n  h e t  W o o r d  
 
(FRANCOIS) Eerste lezing 
Uit de Handelingen van de apostelen 10, 34a.37-43 
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. 
 
TUSSENLIED:  EASTER GLORY FILLS THE SKY! ALLELUIA  
Easter  glory f i l l s  the sky!  Al lelu ia  
Christ  now l ives,  no more to  die!  Al lelu ia  
Darkness  has been put to f l ight!  Al le lu ia  
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By the l iv ing Lord of  l ight!  Al lelu ia  
 
Mary,  mother,  greet  your son, Al lelu ia  
Radiant f rom his tr iumph won!  Al le lu ia  
By his  c ross  you  shared his  pain ,  Al lelu ia  
So  for  ever  share his  reign!  Al lelu ia  
 
Shepherd,  seek the sheep that  st rayed! A l lelu ia  
Come to  contrite Peter ’s  aid!  Al lelu ia  
R isen  glory he conceals ,  Al le lu ia  
R isen  body he reveals!  Al le lu ia  
 
Though we see his  face no  more,  Al lelu ia  
He i s  with us  as  before! Al lelu ia  
Glory vei led ,  he i s  our priest ,  Al lelu ia  
His true f lesh  and blood our  feast!  Al lelu ia  
 
(URBANUS) Tweede lezing 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
Kolossenzen 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 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. 
 
 



7 

(URBANUS) Sequentie 
Laat ons 't Lam van Pasen loven,  
't Lam Gods met offers eren.  
Ja, het Lam redt de schapen,  
Christus brengt door zijn onschuld  
ons arme zondaren tot de Vader.  
Dood en leven, o wonder, moeten  
strijden tezamen.  
Die stierf, Hij leeft,  Hij is onze Koning.  
Zeg het ons, Maria,  
wat is 't dat gij gezien hebt?  
Het graf van Christus dat leeg was,  
de glorie van Hem die opgestaan is,  
eng'len als getuigen, de zweetdoek  
en het doodskleed.  
Mijn hoop, mijn Christus in leven!  
Zie, Hij gaat u voor naar Galilea.  
Waarlijk Christus is verrezen:  
stond op uit de doden. 
0 Koning, onze Held, geef ons vrede.  
Alleluja. 
 
Alleluja 1 Korintiërs 5, 7b-8a 
Alleluja. Ons Paaslam is geslacht: Christus zelf.  Wij moeten 
ook ons feest  
vieren in de Heer. Alleluja. 
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(CHIMA) Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie volgens Johannes 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, de 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. Ze liepen samen vlug 
voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en 
kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de 
zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus 
die hem volgde kwam ook bij het grafen 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. 
 
HOMILIE 
 
GELOOFSBELIJDENIS......GVL. 722 
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(FRANS) Gebed van de gelovigen - voorbede 
De paasvreugde opent onze ogen voor een nieuwe wereld. 
Vervuld van hoop leggen we vol vertrouwen onze gebeden 
voor de noden van kerk en wereld voor God neer. 
 

Met grote vreugde viert de kerk vandaag met alle 
gelovigen het feest van de verrijzenis van de Heer, ze 
verheugt zich over het nieuwe leven dat we daardoor in de 
doop ontvangen hebben. Bidden we dat deze vreugde 
aanstekelijk moge zijn en dat ze velen mag opwekken  
om het geloof in Jezus Christus te omarmen.  
Laat ons bidden 
 

Laten we bidden dat het geloof in de verrijzenis velen mag 
inspireren tot een leven vanuit geloof, hoop en liefde; dat 
onze geloofsgemeenschap zo een baken van hoop en 
vrede in de wereld mag zijn.   

Laat ons bidden 
 

Laten we bidden om troost en uitzicht voor allen die 
gebukt gaan onder moeilijkheden, werkloosheid, ernstige 
ziekten, gezinsproblemen, eenzaamheid; dat het geloof in 
de verrijzenis voor allen een steun in de rug is.   

Laat ons bidden 
 

Laten we bidden voor allen die het paasfeest niet kunnen 
vieren, omdat zij in knoop zitten met zichzelf, of zich 
afvragen wat de zin van hun leven is, dat het licht van 
Pasen als door een kier in hun hart mag  
binnenvallen als een uitnodiging om weer op te staan en 
het er weer op te wagen.  
Laat ons bidden 
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Hier volgen de intenties van de gelovige gemeenschap... 
 
God, verhoor onze gebeden, die U zelf door uw Geest als 
verlangen naar uw Rijk in ons hebt gewekt. Versterk door 
de paasvreugde in uw kerk de band van de liefde. Door 
Christus, onze Heer. Amen 
 
D I E N S T  V A N  D E  T A F E L  
 
T e r w i j l  h e t  B r o o d  e n  d e  W i j n  n a a r  h e t  a l t a a r  
w o r d e n  g e b r a c h t , w o r d t  g e z o n g e n :   
 
Tafellied: Gij, die Verezen zijt.....GVL. 607  
 
V.  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,  
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.  
 
(CYRIL) Gebed over de gaven 
God, op deze dag van Pasen doen wij het oude zuurdeeg weg, 
en bieden U  
het zuivere brood van reinheid en waarheid. Aanvaard het 
offer van het paaslam,  
dat voor ons geslacht is: Jezus Christus, onze Heer. 
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Prefatie: I van Pasen 
V. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
V. Verhef uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer 
V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A. 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 de krachten die U loven, die U dit lied 
toejuichen zonder einde: 
Heilig, heilig, heilig... 

 

♫ A: Heilig, heilig, heilig de Heer,  
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
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Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 
 
Eucharistisch gebed V 
 
(FRANCOIS)  
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart,  
want Gij hebt ons tot leven geroepen,  
Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus,  
uw Zoon, onze Heer.  
In Hem zien wij uw goedheid  
en uw wil om ons allen te redden.  
Hij is het verlossende Woord,  
uw helpende hand. 
 
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd  
met ons in lijden en dood. 
Onze last maakte Hij tot de Zijne,  
zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 
(V+A) God, onze Vader, wij vragen U:  
zend over dit brood en deze wijn 
de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het 
Lichaam en Bloed worden  
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
V. Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind;  
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde  
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tot het uiterste toe.  
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan  
en naar U terugkeerde,  
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,  
en zijn ogen opgeslagen naar U,  
God, zijn almachtige Vader,  
de zegen uitgesproken,  
het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven  
met de woorden: 
 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,  
WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN 
WORDT . 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden,  
de beker in zijn handen,  
Hij sprak de zegen en het dankgebed,  
reikte hem over 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. 
 
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
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A:  Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt. 

 
(FRANS) Trouw aan dit woord,  
Vader gedenken wij Jezus Christus,  
uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood,  
de overwinning van zijn verrijzenis  
en de glorie van zijn hemelvaart;  
wij bieden U deze gaven aan,  
het levende brood en de heilzame beker,  
terwijl wij  vol vertrouwen uitzien  
naar zijn komst in heerlijkheid. 
 
Zend nu, Vader,  
de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest.  
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.  
Sterk ons vertrouwen,  
verruim onze liefde.  
Raak ons met vuur van uw Geest  
en breng ons elkaar nabij. 
 
(CHIMA) Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, 
voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar;  
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus,  
aan onze bisschop Johannes.,  
en aan allen die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld.  
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Gedenk in uw goedheid ook degenen,  
die een bijzondere plaats innemen  
in ons hart en vergeet niet hen,  
die door de dood van ons zijn heengegaan.  
 
(URBANUS) Samen met heel uw volk,  
met de maagd Maria, de moeder van de Heer,  
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen;  
samen ook met allen ter wereld,  
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,  
vragen wij om uw barmhartigheid,  
erkennen wij uw grootheid  
en brengen wij U onze dank,  
door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 
Al  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. Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden  
die Jezus ons gegeven heeft: 
 
A. Onze Vader  
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Vredeswens 
 
V. 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 een.  
Gij, die leeft in eeuwigheid.  Amen 
 
V. De vrede des Heren zij altijd met U.  
A. En met uw geest. 
V. Wensen wij elkaar de vrede. 
 

♫   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 
 
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
A. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 
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COMMUNIELIED: Lied aan het licht....GVL. 489  
 
(CYRIL) Gebed na de communie 
Heer, God, Gij leeft in ons midden door Jezus, uw Zoon,  
en vervult ons met grote vreugde. Bewaar uw volk in vrede die 
de verrezen Heer  
ons heeft toegezegd, en maak ons tot getuigen van zijn 
blijvende aanwezigheid.  
Hij die met U leeft in eeuwigheid. Door Christus onze Heer, 
Amen 
 
MEDEDELINGEN: ..........Frans 
 
Plechtige slotzegen 
V. Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen en u 
beschermen tegen alle gevaren van de zonde.     A. Amen 
 
V. Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het 
eeuwig leven roept, 
u het geluk van de onsterfelijkheid schenken.    A. Amen 
 
V. 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.  A. Amen 
 
V. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.   
A. Amen 
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Wegzending 
V. Gaat in vrede heen, alleluja, alleluja. 
A. God zij dank gebracht, alleluja, alleluja. 
 
SLOTLIED: U zij de glorie.... GVL. 532 
 
 
 
 
 

Wij wensen u allen 

Zalig Pasen 
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