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Waarlijk verrezen! 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. Johannes 20, 1

Vooraf: pianomuziek.
Openingsriten

Openingslied: Christus onze Heer verrees.
Christus onze Heer verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die ten dode ging aan ’t kruis, halleluja!
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
Prijs nu Christus in ons lied, halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja!
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja!
Dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja! Heeft
verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der
heem’len Heer, halleluja! Eng’len juub’len hem ter
eer, halleluja!
Inleiding
Alleluja, mag het eerste woord zijn op deze paasmorgen.

Wij loven God en wij danken God
omdat Hij ons Christus heeft gegeven,
en in Hem de belofte van het eeuwige leven.
Wij vieren Pasen,
omdat we naast de geboorte en het sterven
nu ook de verrijzenis en het eeuwig leven kennen.
De lezingen van vandaag verkondigen ons dit goede nieuws.
Moge Pasen de vernieuwing zijn van ons geloof
en heel ons leven in, met en door Christus.
Boeteact
Lofzang: U zij de Glorie GvL 532
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...
Eerste lezing

Petrus legt getuigenis af over het leven, de dood en de
verrijzenis van
Jezus. 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 Nazareth 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.
Pianomuziek
Tweede lezing

Stem uw leven af op Christus: bij Hem ligt uw toekomst.
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.
Sequentie: (vertaling J. W. Schulte Nordholt)
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.
Tussenzang: Eens als de bazuinen klinken. GvL 434
Evangelielezing

De Heer Jezus is opgestaan: het leven heeft de dood
overwonnen.
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.
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
Gebed van de gelovigen (voorbede)
God heeft Jezus op de derde dag doen opstaan
Leggen we vol vertrouwen onze gebeden aan Hem voor.
Voor alle gedoopten:
dat zij met kracht in daad en woord
getuigen dat de Heer verrezen is;
dat ieder gelooft dat wie in Hem gelooft,
vergiffenis van zonden krijgt en het eeuwig leven. Laat ons
bidden…
Voor alle christenen:
dat zij zoeken naar wat boven is;
dat zij getuigen dat in Christus redding te krijgen is. Laat ons
bidden…
Voor allen die onderdrukt of vervolgd worden, voor
allen die door schrik of angst bevangen zijn: dat de
verrezen Heer hen opricht en hoop en uitzicht geeft.
Laat ons bidden…
Voor onze geloofsgemeenschap:

dat zij vernieuwd mag worden door het paasfeest; dat ze
mag leven in de vrede van de verrezen Heer; dat zij blijft
getuigen van haar geloof in Christus. Laat ons bidden…
Voor onze overleden broeders en zusters:
dat zij Christus mogen aanschouwen
en bij Hem onze voorspraak zijn. Laat ons bidden…

Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap..
Almachtige God,
Gij hebt uw Zoon doen opstaan.
Aan zijn leerlingen is Hij verschenen.
Hij heeft hen gemaakt tot getuigen van de verrijzenis.
Versterk en verdiep ons geloof,
opdat ook wij blijven getuigen van het evangelie.
Door Christus onze verrezen Heer. Amen
Tafellied: Ik ben de wijnstok. GvL 621
Offerandegebed
Leven gevende God,
de bijeenkomst van de vrienden
met uw Zoon Jezus,
op donderdag,
om het Joodse Paasfeest te vieren
krijgt een bijzondere betekenis
op deze dag van Pasen.
Nu blijkt dat brood en wijn
inderdaad de betekenis kunnen krijgen
die Jezus er aan heeft willen geven:
tekenen van zijn blijvende aanwezigheid onder ons.
Wij zijn samen
met brood en wijn in ons midden,

welke de vruchten zijn van werk
van mensenhanden
en van uw scheppingskracht.
Moge dit samenzijn
ook nu worden, teken
van de blijvende aanwezigheid
van uw Zoon onder ons.
Dat vragen wij door Christus...
Prefatie
V.: De Heer zal bij u zijn.
A.: De Heer zal u bewaren.
V.: Verheft 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 ...

Eucharistisch gebed Ia, (Romeinse canon)
Wij bidden U, genadige God,
Vader van onze Heer Jezus Christus, wij smeken U
door Hem die is uw Zoon en onze Heer: dat Gij wilt aanvaarden
en zegenen deze gaven hier, die wij U aanbieden;
dat Gij zult heiligen dit brood en deze beker opdat zij ten goede
komen aan heel de kerk, die Gij geroepen hebt en uitverkoren
overal in deze wereld.
Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder;
breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede.
Dat vragen wij U
in eenheid met de bisschop van Rome, paus Franciscus,
in eenheid met onze bisschop Johannes,
verenigd ook met allen die, oprecht en trouw,
uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen
overal in deze wereld.
Herinner U de namen, Heer,
van allen die U toebehoren en van alle mensen
die hier voor U staan. Gij kent hun geloof,
Gij weet dat zij U willen dienen.
In naam van hen die U het offer brengen
van hun aanbidding en hun dankbaarheid,
in naam van allen smeken wij U:
houd hen in leven, want op U hopen zij,
bevrijd hun hart en maak hen heilig,
Gij, eeuwige en waarachtige, levende God.
Zo bidden wij U met Maria, altijd maagd, die bij U verheerlijkt
is,
de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God,
met de heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen
Petrus en Paulus, Andreas, en met al uw heiligen.
Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij:

wees onze toevlucht, waar wij ook gaan,
wees onze kracht door Christus onze Heer. Amen.
Neem deze gaven van ons aan, Heer God,
waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan U.
Wij, die door U gekozen zijn om voor te gaan in deze
dienst, wij zijn met allen die in U geloven, uw volk, uw
eigen bezit; beschik over ons en voer ons van dag tot dag
naar uw vrede; dat wij niet eeuwig verloren gaan
maar bij uw uitverkorenen worden geteld.
Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker;
bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven
dat zij voor ons het Lichaam worden en het Bloed
van Jezus Christus, uw beminde Zoon.
Die op de avond voor zijn lijden en dood
het brood in zijn handen heeft genomen,
en zijn ogen opgeslagen heeft naar U, God,
zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft,
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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof

A.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Daarom gedenken wij, Heer,
het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon,
dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen naar de hemel.
Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt,
geven wij U wat Gij ons zelf in handen hebt gelegd:
dit ongebroken, vlekkeloze Lam,
dit brood van eeuwig leven, en deze beker
die onze redding is in eeuwigheid.
Al.: Keer U niet af, wees ons genadig, zoals Gij in genade hebt
aanvaard het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham
die onze vader is, het heilig offer ook van brood en wijn dat uw
priester Melchisédek U heeft gebracht.
V.: Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en
gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid; wij
bidden U, dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en
delen in het Lichaam van uw Zoon en in zijn Bloed, van U
gezegend zullen zijn vol van genade.
Herinner U de namen, Heer,
van onze broeders en zusters,
die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof.
Dat zij, en allen die in Christus zijn ontslapen,
in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land
verlicht en vertroost. Door Christus onze Heer. Amen.
Wij zijn van U, met als ons kwaad,
op uw barmhartigheid hopen wij.
Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen,
van uw apostelen en bloedgetuigen
Johannes, Stefanus, Mattias, Barnabas,
Maria Magdalena, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus,

Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia,
Agnes, Cecilia en Anastasia, Augustinus
en van al die anderen, die reeds door U verheerlijkt zijn.
Behandel ons niet zoals wij verdienen,
maar schenk ons vergeving ‑
opdat wij mogen delen in hun geluk.
Door Jezus Christus onze Heer.
In Hem hebt Gij al wat bestaat geschapen en
gezegend, in Hem ontvangen wij al uw genade, Hij is
ons leven.
A.: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
Onze Vader
Vredegebed:
Leven gevende God,
wij hebben de uitnodiging ontvangen Jezus te volgen in
wat Hij deed voor mensen. Gedurende heel zijn leven
zochten mensen bevrijding bij Hem,
bevrijding van ziekte en ellende,
bevrijding van onrecht en kwaad,
bevrijding zelfs uit de dood.
Ontvangen bevrijding bracht vrede aan al die mensen,
vrede tot in het diepste binnenste van het hart.
Leven gevende God, geef ons de moed
de uitnodiging van de verrezen Jezus aan te nemen
zodat ook wij niet alleen die vrede delen
maar ook de diepste vrede, de vrede van Jezus
in ons hart ontvangen.
Moge die vrede dan met u allen zijn.

Lam Gods
Uitnodiging tot communie
In navolging van wat gebeurde op Witte Donderdag,
worden wij uitgenodigd deel te nemen aan dit Paasmaal,
dat niet alleen een maaltijd is ter herinnering aan
een bevrijding uit de slavernij,
maar dat een Paasmaal wil zijn
van verbondenheid met Jezus tot over de grenzen
van zelfs de dood heen. Wij prijzen ons gelukkig met deze
uitnodiging.
Want zie, dit is...
Pianomuziek
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 de vrede
die de verrezen Heer ons heeft toegezegd,
en maak ons tot getuigen van zijn blijvende aanwezigheid.
Hij die met U leeft in eeuwigheid.
Plechtige slotzegen
Pr.: Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen en u
beschermen tegen alle gevaren van de zonde.
A.: Amen.
Pr.: Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het
eeuwig
leven roept, u het geluk van de onsterfelijkheid schenken.
A.: Amen.
Pr.: 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.

Pr.: Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A.: Amen.
Wegzending
Pr.: Gaat in vrede heen, alleluja, alleluja.
A.: God zij dank gebracht, alleluja, alleluja.
Slotlied: Christus is opgestaan.
Christus is opgestaan,
Christus is opgestaan,
ja, Christus is opgestaan.
Heilige vrede daalt in ons hart.
Heerlijk verblijden, vreugde na smart.
Christus is opgestaan,
Christus is opgestaan,
ja, Christus is opgestaan.
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die met geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door zijn dood bereid,
een leven tot in eeuwigheid.
Christus is opgestaan,

Christus is opgestaan,
ja, Christus is opgestaan.
Pianomuziek bij het verlaten van de kerk

