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Een nieuw begin 
 
Pasen 2022 
 

Opening van de viering 
 
Intrede 
(de paaskaars wordt brandend de kerk  
ingedragen en op de standaard gezet.)  
 

♫ Lied nr 146: Morning has broken 
Morning has broken, like the first morning 
Blackbird has spoken, like the first bird 
Praise for the singing, praise for the morning 
Praise for the springing fresh from the word 

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven 
Like the first dewfall, on the first grass 
Praise for the sweetness of the wet garden 
Sprung in completeness where his feet pass 

Mine is the sunlight, mine is the morning 
Born of the one light, Eden saw play 
Praise with elation, praise every morning 
God's recreation of the new day.     1e couplet 

 

Vertaling 
Ochtend ontluikt weer, zoals de eerste 
De merel zingt weer als was hij er pas. 
Lof voor de ochtend, lof voor het zingen: 
Dag komt tot leven, nog steeds verrast. 

Dauw op de bloemen fonkelt in zonlicht, 
Als eens de regen op gloednieuw gras. 
Lof voor de geuren van landerijen, 
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Waar lang tevoren zijn voetstap was.  
Aan ons gegeven is deze ochtend 
Heerlijk ontsprongen uit Edens pracht. 
Lof met verheffing voor deze morgen: 
Gods nieuwe schepping van deze dag. 1e couplet 
 

Proclamatie (staande bij paaskaars) 
Pr: Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 

Laat ons hem vieren met vreugde. 
'Het was nog donker' 
- zo staat er niet voor niets toen  
Maria Magdalena naar het graf ging. –  
Maar haar nacht van twijfel en ongeloof  
verkeerde in een nieuwe dag van leven en van licht. 
Dat ook aan ons zoiets gebeuren mag, 
op deze morgen van Pasen, ik mag het hopen. 
Dat ieder van ons, uit welk duister 
dan ook wellicht gekomen,  
hier vinden mag:  
een nieuw begin van leven van licht,  
ontstoken in de nacht. 
 

Vandaag herademt de schepping,  
want Gods liefde –  
zo blijkt laat zich door geen nacht weerhouden.   
Open uw hart voor dat goede nieuws,  
laat uw ogen wennen aan het licht  
van Gods nieuwe dag. 
Dit is de dag,  
die de, Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons hem vieren met vreugde. 

 

♫ Lied nr.  14: Halleluja 
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Begroeting en Kruisteken  
 
Gebed om vergeving 
Pr.:  God geeft aan Jezus nieuw leven 
 ook in ons kan de nieuwe mens verrijzen. 
 Aan elk van ons zegt de Heer : 
 "Sta op , begin opnieuw !" 
 Wij vragen God en elkaar om vergeving. 
 

 Jezus leeft, ook voor jou, 
 als je deelt met anderen, 
 als je troost als iemand verdriet heeft, 
 als je bij ruzie weer vriend wil worden. 
 God van leven en licht, maak alles nieuw ! 
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia! 
 

Pr.: Jezus leeft, ook voor jou, 
 als je dankbaar bent 
 voor al het mooie  
 dat Gods schepping ons zo maar gratis aanreikt 
 en waar je zo maar mag van genieten. 
 God van leven en licht, maak alles nieuw ! 
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia! 
 

Pr.:  Jezus leeft, ook voor jou, 
 als je Hem als grote inspiratiebron neemt in je leven. 
 Als je alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan 
 niet alleen tof vindt maar zelf zo probeert te leven 
 door dienstbaar te zijn voor mensen, 
 dichtbij en wereldwijd. 

God van leven en licht, maak alles nieuw! 
Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia! 
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♫ Lied nr 143  Heer ontferm U 
Heer, ontferm U over ons.    4x 
 

Christus ontferm U, Christus ontferm U, over ons! 2x 
 

Heer, vergeef, vergeef onze schuld.   
Ontferm, ontferm U over ons!    2x 
 

Heer, ontferm U over ons.    4x 
 
Pr.:  Heer, doe ons op dit Paasfeest  
 op verhaal komen rond de verrijzenis  
 van Uw Zoon Jezus Christus,  
 Hij, die het duister van dood  
 en zonde heeft overwonnen  
 en het Licht van de wereld werd.  
 Moge de almachtige God,  
 zich over ons ontfermen,  
 onze zonden vergeven  
 en ons geleiden naar het eeuwige Paasfeest.  
Al.:  Amen.  
 

♫ Lied nr. 159: Gloria  
Eer aan God in den hoge, eer aan God in den hoge,  
en vrede op aard 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 en eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
Gij, die wegneemt de zonden van de wereld,  
ontferm U over ons, ontferm U over ons,  
ontferm U over ons, over ons.  
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Gij, die wegneemt de zonden van de wereld,  
aanvaard ons gebed;  
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons, ontferm U over ons,  
ontferm U over ons, over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de allerhoogste: 
Jezus Christus en met de Heilige Geest 
in de heerlijkheid, de heerlijkheid,  
de heerlijkheid, van God de Vader. 
Amen. 
 
Openingsgebed  
 

De dienst van het woord 
 
Lezing uit de Handelingen van de apostelen 10, 34a, 37-43 

And Peter opened his 
mouth and said:  
"Truly I perceive that God 
shows no partiality,  
the word which was 
proclaimed throughout all 
Judea, beginning from 
Galilee after the baptism 
which John preached:  
how God anointed Jesus of 
Nazareth with the Holy 
Spirit and with power; how 
he went about doing good 
and healing all that were 

In die dagen 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 
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oppressed by the devil, for 
God was with him.  
And we are witnesses to all 
that he did both in the 
country of the Jews and in 
Jerusalem. They put him to 
death by hanging him on a 
tree;  
but God raised him on the 
third day and made him 
manifest;  
not to all the people but to 
us who were chosen by God 
as witnesses, who ate and 
drank with him after he 
rose from the dead.  
 
 
 
And he commanded us to 
preach to the people, and 
to testify that he is the one 
ordained by God to be 
judge of the living and the 
dead.  
To him all the prophets bear 
witness that every one who 
believes in him receives 
forgiveness of sins through 
his name."  

stonden, want God was met 
Hem.  
En wij zijn 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 zonde verkrijgt.” 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
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♫ Lied nr. 121: I Know that my redeemer liveth 
I Know that my redeemer lives,  
and that He wil stand, shall stand,  
at the latter day, upon the earth (2x) 
 

Vrije vertaling:   Ik weet dat mijn Verlosser leeft  
     en dat Hij voor ons zal staan  
     op de dag des oordeels. 
 
Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Kolosse 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. 
Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 
Bijbelprocessie: Nimeitika Wito 
 
Lezing Uit het 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  
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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 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. 
Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 
 

♫ Lied: nr. 120: Maria Magdalena op paasmorgen 
O, Heer ik heb U niet herkend,  
toen U mij verschenen bent. 
Wetend dat ik zeg: Hij is toch weg. Ja, Hij is dood! 
 

Voor mij zag ik het lege graf,  
waar ik vele tranen gaf,  
was zo diep ontdaan, kon niet verstaan,  
dat U weer leeft!  
‘k Leefde in een waar, 
maar U riep toch mijn naam? 
Of was het maar een korte droom, 
dat U mij wat zou verlichten. 
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Uw woorden maakten mij weer blij. 
Meester blijf voorgoed bij mij! 
Daag’lijks bij het werk, 
maakt u mij sterk, voel ik mij vrij. 
U hebt de mens gered,  
aan ’t denken ons gezet. 
Houdt U ons op het rechte spoor  
en blijf in ons allen leven.  
 
Verkondiging 
 
Hernieuwing van de doopbeloften 
(Aan de paaskaars wordt een kleine kaars ontstoken, dit licht 
wordt aan iedereen rondgedeeld. Ondertussen wordt 
gezongen:) 

♫ Lied: 18 of 23 Alleluja 
 
 

Pr.: Geloof je in God, de Scheppende Vader,  
die hemel en aarde vol liefde 
aan de mensen toevertrouwt. 

Al:  Ja, ik geloof in God de Vader. 
 

Pr.: Geloof je in Jezus, zijn Zoon, 
die verrezen is en ons is voorgegaan naar de Vader. 

Al:  Ja, ik geloof in God de Zoon, Jezus Christus. 
 

Pr.:  Geloof je in de heilige Geest, 
die ons door Jezus is beloofd en die ons sterk maakt 
en met ons een gemeenschap van liefde bouwt. 

Al: Ja, ik geloof in de heilige Geest.  
 

Pr.:  Beloof je je af te keren van het kwade 
en je te richten naar Jezus Christus ? 

Al:  Ja, dat beloof ik. 
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Pr.:  Beloof je te leven als kinderen van het licht, 
in vrede, goedheid en trouw ? 

Al:  Ja, dat beloof ik. 
 

Pr.: Beloof je God lief te hebben met hart en ziel  
en jouw naaste als uzelf ?  

Al:  Ja, dat beloof ik. 
 

Pr.:  Moge God, die barmhartig is en rijk aan liefde,  
aan ieder van ons en aan heel de  
christelijke gemeenschap 
de kracht en de moed schenken  
om naar Zijn evangelie te leven. 

Al: Amen 
 
Voorbede 
Intermezzo / Offerandeprocessie 
De tafel wordt klaargemaakt voor de Eucharistie en onze gaven 
worden ingezameld en naar voren gebracht met de 

offerandeprocessie. ♫♫ 
Na de offerandeprocessie wordt gezongen: 
 

♫ Lied nr. 161: Hallelujah 
Pesach kwam steeds dichterbij, zijn uur dat kwam er aan; 
Zijn boodschap mocht de wereld niet ontgaan. 
Wetend wat er komen ging,  
brak Hij het brood als nieuw begin 
en deelde wijn als teken van zijn liefde. 
Hallelujah (4x) 
 

Op de plek Getsemane werd Hij toen opgepakt, 
beschimpt, vertrapt, geslagen, ja verraden.  
Niets bleef Hem die dag bespaard, 
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Zijn leven leek toen niets meer waard. 
Aan’t kruis genageld kwam het tot een einde. 
Hallelujah (4x) 
 

Wat de wereld nog niet wist, dat alles anders was. 
De dood die heeft geen macht meer over ons. 
Vrouwen deden blij verslag 
van’t open en verlaten graf: 
Hij is niet dood, Hij leeft, 
Hij is verrezen!! 
Hallelujah (8x) 
 

De dienst van de Tafel 
 
Pr.: Bidt allen  
 dat ons offer aanvaard kan worden  
 door God, de almachtige Vader. 
Al.: Moge de Heer ons offer aannemen,  
 tot lof en eer van zijn Naam,  
 tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 
 
Het tafelgebed 
Pr.: De Heer zij met u. 
Al.: De Heer zal u bewaren. 
Pr.: Verheft uw hart. 
Al.: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr.: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Al.: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Pr.: U danken wij, Heer God, 
 omwille van uw heerlijkheid, 



13 

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: 
 
 

♫ Lied nr 174: Hosanna 
Hosanna, hosanna, hosanna in the highest.  2x 
Lord we lift up your Name 
with hearts full of praise. 
Be exalted O Lord my God, 
hosanna in the highest. 
 

Glory, glory, glory tot he King of Kings   2x 
Lord we lift up …. enz. 
 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge, (2X) 
Heer, wij verheffen uw naam, met ons hart vol lof, 
Wees verheven, O Heer, mijn God, 
Hosanna in de hoge! 
 

Glorie, glorie, glorie aan de Koning der koningen! (2x) 
Heer, wij verheffen enz. 
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Pr.:  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. 

 

 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. 
 

 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 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: 
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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. 
 

Al: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 
Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

Pr: 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. 

 

Al: 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 het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 

 

Pr.: 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 herders in uw Kerk hebt aangesteld. 

 

Al: 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. 
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Pr: Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de 
Moeder van de Heer, die Gij hebt verheerlijkt, met St. Jan 
de Doper en 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. 
 
Pr.: Zo bidden wij U met de woorden die Jezus, 
 Uw zoon, ons gegeven heeft: 
 

♫ Lied nr. 3: Onze Vader, maak alles nieuw 
God is onze Vader, die in de hemel woont. 
Wij zijn zijn kinderen hier op aard en leven door zijn Zoon. 
 

Zijn naam worde geheiligd, zijn rijk komt op de dag, 
dat God en mensen samen gaan, verenigd door zijn kracht. 
 

Zoals ook in de hemel, is zijn wil onze wet. 
’t was Christus die zichzelf ons gaf, daardoor zijn wij gered. 
 

Geef brood om van te leven. Vergeef ons onze schuld, 
zoals wij dat aan anderen doen. Zo wordt uw wens vervuld. 
 

Breng ons niet in bekoring, verlos ons van het kwaad. 
U is de macht in eeuwigheid, de kracht die leven laat. 
 
Vredeswens 
 

♫ Lied bij de Vredeswens: nr 41 Dona nobis pacem 
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♫ Lied nr. 138: Lam Gods 
Lam Gods,  
dat wegneemt der zonden der wereld, 
ontferm U, ontferm U, ontferm U over ons. (4x) 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld, 

geef ons de vrede, ja geef ons altijd Uw vrede! (2x) 
 
De Communie 
Pr.: …. 
 

Al.: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij 
komt, maar spréék en ik zal gezond 
worden. 

 

♫ Lied: nr. 132 Shine Jesus shine 
Lord, the light of your love is shining 
In the midst of the darkness, shining 
Jesus, Light of the world, shine upon us 
Set us free by the truth you now bring us 
Shine on me, shine on me 
 

Refrein: Shine, Jesus, shine 
Fill this land with the Father's glory 
Blaze, Spirit, blaze 
Set our hearts on fire 
Flow, river, flow 
Flood the nations with grace and mercy 
Send forth your word 
Lord, and let there be light 

 



18 

Lord, I come to your awesome presence 
From the shadows into your radiance 
By the blood I may enter your brightness 
Search me, try me, consume all my darkness 
Shine on me, shine on me   Refrein 
 

As we gaze on your kingly brightness 
So our faces display your likeness 
Ever changing from glory to glory 
Mirrored here may our lives tell your story 
Shine on me, shine on me   Refrein 2 x 
Shine, Jesus, shine 
Lord, and let there be light! 
 
Vrije vertaling 
Heer, het licht van Uw liefde dat schijnt. 
Zelfs in de donkerste duisternis schijnt het. 
Jezus, het Licht van de wereld, schijnt op ons. 
Bevrijd ons met de waarheid die U ons brengt. 
Verlicht mij, verlicht mij. 
 

Verlicht, Jezus, verlicht. 
Vul dit land met de glorie van de Vader. 
Blaas, Geest, Blaas. 
Zet ons hart in vuur en vlam. 
Stroom, rivier, stroom. 
Overstroom de landen met genade en mededogen. 
Zend uw Woord vooruit,en laat er licht zijn. 
 

Heer ik kom naar Uw overweldigende aanwezigheid. 
Vanuit de schaduwen naar Uw stralende omgeving. 
Door het Bloed mag ik in Uw helderheid stappen. 
Zoek mij, test mij, haal weg al mijn donkerheid. 
Verlicht mij, verlicht mij. 
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Als we staren naar Uw koninklijke glans 
toont ons gezicht Uw gelijkenis. 
Voor altijd verandert van glorie tot glorie 
Als een spiegel hier vertelt ons leven Uw verhaal. 
Verlicht mij, verlicht mij. Verlicht mij, verlicht mij. 
 
Slotgebed 
 

Mededelingen 
 

Plechtige Wegzending en Zegen 
Pr.: De Heer zij met u. 
Al.: En met uw geest. 
 

Pr.:  Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen 
 En u beschermen tegen alle gevaren van de zonde. 
Al.: Amen 
 

Pr.: Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon 
 u tot het eeuwig leven roept, 
 u het geluk van de onsterfelijkheid schenken. 
Al.: 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. 
Al.: Amen. 
 

Pr.:  Zegene u de almachtige God,  
 Vader, Zoon en heilige Geest. 
Al.: Amen. 
 

Pr.: Gaat in vrede heen, alleluia. 
Al.: God zij dank gebracht, alleluia. 
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♫ Slotlied nr. 115: Pasen 
Refrein:  Pasen! Verkondig het luid,  
   en jubel het uit; Christus leeft toch! 
   Het is Pasen. Voorbij is de nacht, 
   de dood heeft geen macht over ons.  (2x) 
Wat geen mens kon geloven,  
is voor ons werk’lijkheid 
Christus verrezen. 
Aan het kruis gedood, maar toch, 
is Hij overwinnaar uit het graf opgestaan. Refrein. 
 

Bloemen, water en licht,  
veel vrede voor mensen die 
vragen om geluk. 
Deze zijn een teken van 
hoop en ’t nieuwe leven omdat Hij verrees. Refrein. 
 

Wij wensen u allen een blij en Zalig Pasen! 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(U kunt dit boekje mee naar huis nemen) 
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