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Voorwoord 

Nu wij in onze kerken slechts een klein aantal mensen kunnen ontvangen 

vanwege het corona-virus, zoeken we naar wegen van verbondenheid. 

Daarom worden er nu vaker besloten vieringen gehouden door de leden 

van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende 

deelgemeenschappen. Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube, via de 

website van de parochie of van uw deelgemeenschap. 

Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en 

gebeden bent. 

Alle goeds, pastoraal team  
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Het leven overwint… 
Eucharistieviering op Paaszondag, 4 april 2021 

Introitus: Resurrexi et adhuc tecum sum 

Resurrexi 

et adhuc tecum sum, alleluia: 

posuisti super me maqnum tuam, 

alleluia 

mirabilis facta est scientia tua, 

alleluia alleluia. 

Domine probasti me, 

et cognovisti me: 

tu cognovisti sessionem meam, 

et resurrectionem meam 

Verrezen ben Ik, 

en nog altijd ben k bij U, alleluia 

Gij hebt uw hand op Mij doen 

rusten, alleluia; 

wonderbaar is uw wijsheid, 

alleluia, alleluia. 

Gij doorgrondt Mij, Heer, 

en Gij kent Mij; 

Gij kent mijn rusten 

en opstaan

Openingslied: Christus die verrezen is 

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen; 

’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 

Broeders, vrij en opgericht, Alleluia, heft uw ogen, 

Alleluia naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 

 

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen. 

Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. 

Broeders, vrij en opgericht, Alleluia, heft uw ogen, 

Alleluia naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 

 

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 

’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 

Broeders, vrij en opgericht, Alleluia, heft uw ogen, 

Alleluia naar den hoge, heft uw ogen naar het licht 
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Begroeting en inleiding 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God 

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 

En met uw geest. 

 

Wij vieren Pasen: feest van leven, sterker dan de dood. 

Wij mogen delen in het nieuwe leven, dat krachtiger is dan alle kwaad, 

sterker ook dan alle beproevingen van deze corona-tijd. 

Toch kunnen wij nog niet helemaal geloven dat het echt gebeurd is: 

‘De Heer is waarlijk opgestaan.’ 

Als wij dat niet meteen uitbundig durven zeggen, 

bevinden wij ons in goed gezelschap. 

Ook Maria Magdalena, Simon Petrus en Johannes 

moesten nog hun houding bepalen bij het lege graf, 

zo horen wij in het Paas-evangelie volgens Johannes. 

Maar in de eerste lezing, uit de Handelingen der apostelen, 

horen wij Petrus al vol overtuiging verkondigen: 

‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ 

Hij is verschenen aan het hele volk, 

wij hebben maaltijd met Hem gehouden 

en wij belijden dat Hij leeft voorgoed. 

Naar Hem zien wij uit, zoals die andere apostel, Paulus, 

aan de christenen van Kolosse schrijft. 

Met de eerste leerlingen gaan wij 

in deze eucharistieviering van Paasmorgen op weg: 

om te groeien in de belijdenis van Jezus de Levende is 

en dat echt, waarachtig leven niet stuk te krijgen is. 

 

Schuldbelijdenis  
In het besef dat wij geen gezag bezitten uit eigen kracht, 

vragen wij God om ontferming voor onze tekortkomingen: 

 

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. 
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Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 

alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, 

voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven 

en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 

Kyrie (Heer, ontferm U) 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

Christe eleison. Christe eleison. Christus, ontferm U. Christus, ontferm U. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. 

 

Gloria (Eer aan God) 

Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus Te. Benedicimus Te. 

Adoramus Te. Glorificamus Te. 

Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam. 

Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. 

Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 

Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. 

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 

Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. 

Tu solus altissimus, Iesu Christe. 

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen 

 

Vertaling: 

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde 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, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  



- 5 - 

 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 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. 

 

Gebed van Paaszondag 
God, vandaag hebt Gij ons de toegang 

tot het eeuwig leven ontsloten, 

want uw eniggeboren Zoon heeft de dood overwonnen. 

Wij vragen U bij deze viering van zijn verrijzenis: 

vernieuw ons door uw Geest 

om met Hem te verrijzen tot het licht van het leven. 

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. Amen. 

 

Eerste lezing: uit de Handelingen der 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 

levende en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat 

ieder die in Hem gelooft door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.” 
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Graduale: Haec dies quam fecit Dominus 

Haec dies 

quam fecit Dominus: 

exaltemus, 

et laetamur in ea. 

Confitemini Domino, 

quoniam bonus: 

quoniam in saeculum 

misericordia eius.

Dit is de dag 

die de Heer gemaakt heeft; 

laat ons nu jubelen 

en ons verblijden. 

Looft de Heer 

want Hij is goed, want eeuwig 

duurt 

zijn ontferming 

 

Tweede lezing: uit de brief van 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. 

 

Sequentie 

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? 

Sepulcrum Christi viventis: 

et gloriam vidi resurgentis. 

Angelicos testes, 

sudarium et vestes. 

 

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. 
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Surrexit Christus spes mea: 

praecedet suos in Galilaeam. 

Scimus Christum surrexisse 

a mortuis vere: 

tu nobis, victor Rex, miserere. 

Alleluia. 

Mijn hoop, mijn Christus in leven! 

Zie Hij gaat u voor naar Galilea. 

Waarlijk Christus is verrezen: 

stond op uit de doden. 

O Koning, onze Held, geef ons vrede. 

Alleluia.

 

Alleluia: Pascha nostrum immolatus est 

Alleluia. Pascha nostrum immolatus est Christus. Alleluia. 

 

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 de 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. 

 

Overweging 

Bij Pasen hoort ‘alleluia’: een vreugdekreet die ontelbare malen herhaald 

kan worden. Of het nu gezongen wordt in het Gregoriaans, in een 

swingende Engelstalige mis, of met slechts enkele zangers (zoals nu): het 

is altijd een uitbundige overwinningszang. God zij geprezen! Hij heeft 

gewonnen! 

Is hier dan een wedstrijd aan de gang? En wie heeft er dan verloren? Ja, 

dood en leven zijn met elkaar in duel, zoals wij zingen in de hymne 



- 8 - 

 

‘Victimae paschali laudes’: ‘mors et vita duello’. En waar loopt dat 

gevecht tussen leven en dood op uit? 

Bij de Paaswake, in de duistere kerk, was het niet moeilijk om de 

overwinnaar aan te wijzen. Het Licht van Pasen werd ontstoken en aan 

elkaar doorgegeven, ook al waren er maar 30 mensen in de kerk. De 

duisternis week en de boodschap klonk: Jezus is verrezen! De dood is 

verslagen! 

Maar als je dan weer thuiskomt en het nieuws bekijkt op TV of internet, of 

een krant openslaat, dan is het ‘alleluia’ al gauw weg. Wij horen over de 

protesten en de onderdrukking in Wit-Rusland en in Myanmar, over 

natuurrampen, en over de voortdurende corona-pandemie. Trekt de dood 

dan toch aan het langste eind? 

En als je in je eigen omgeving goed om je heen kijkt, wat zie je dan niet 

aan stille nood van zo veel mensen? Wie kent er geen mensen die ernstig 

ziek zijn, en geen mensen die getroffen zijn door corona? Wie voelt niet 

soms de verstikkende sfeer tussen mensen, onder druk van de lock down? 

Wie hoort geen berichten van mensen die door de coronacrisis hun werk of 

hun bedrijf kwijtraken? 

Heeft de dood dan toch overwonnen? Of wint er niemand en is het eeuwig 

gelijkspel? Is het leven dan toch een eeuwige kringloop van leven en 

sterven, zoals in de natuur? Soms is er nieuw leven, is er lente, nieuwe 

geboorte; maar dan weer aftakeling, herfst, ziekte en dood… 

Of is de cirkel tóch doorbroken? Is dat verhaal van leven-sterker-dan-de-

dood er ook vanmorgen, ‘the day after’. Is het waar wat wij vannacht 

gevierd hebben: Jezus is verrezen en heeft de dood verslagen?! Kan dat 

waar blijken, niet alleen vannacht, maar ook vandaag en morgen – en in de 

tijd die komen gaat? 

Inderdaad, soms wordt de verrijzenis van Christus afgebeeld als een 

sensationele overwinning in dat eeuwige tweegevecht. Wij zien een graf, 

door soldaten bewaakt. En opeens zien wij Jezus bóven dat graf, in volle 

glorie. De soldaten hebben, als handlangers van de dood, een flinke dreun 

gekregen: zij liggen verdwaasd ter neer. Jezus is hier de gloriërende 

overwinnaar. 

Terwijl zijn tegenstanders dachten dat zij voorgoed met Hem hadden 

afgerekend. Zij hadden de landvoogd onder druk gezet en Jezus via 

snelrecht ter dood laten veroordelen. Zijn kruisdood was meteen 

afgewerkt. Nog vóór de Grote Sabbat was Hij gestorven en begraven. Van 

die lastige Profeet, van die Messias zouden zij geen last meer hebben. 
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Maar zo ging het toch niet, want: ‘Jezus is terug’. Dat was de ervaring van 

de leerlingen: onverwacht en onwennig, maar toch. En dat maken wij ook 

mee in onze tijd. Deze Mens van God blijft ons fascineren. Hoe kan het dat 

Iemand overeind blijft, ondanks de marteling en de lijdensweg die Hij 

moest doorstaan? 

En dan gaat het mij niet om een ‘happy end’: Jezus die opeens in de 

ochtendzon stralend naast het graf staat. Nee, Jezus klimt niet uit zijn graf 

zoals je uit je bed opstaat. Zijn overwinning op de dood is: dat zijn Naam 

is blijven klinken. God heeft Hem verheven! En zijn boodschap, zijn 

levensprogramma, geeft richting aan het leven van velen: Hij is Licht in de 

nacht van ons bestaan. 

Jezus leeft, alleen niet als tevoren, niet als een sterfelijk mens bij wie je de 

dagen en de jaren kunt tellen. Maar Hij leeft bij God en tegelijk is Hij ons 

nabij in ons leven, hier op aarde. Daarom kunnen wij zeggen: de dood is in 

Hem overwonnen. De kringloop is doorbroken: de dood heeft het laatste 

woord niet! 

Het Evangelie vertelt dit relaas heel sober. Er is een leeg graf; er zijn 

opgevouwen doeken; en soms is er even een moment dat men Jezus weer 

ontmoet. Dat gebeurt maar enkele weken. Dan zijn de verschijningen 

voorbij. 

Het Evangelie van vandaag vertelde hoe Maria Magdalena, de 

‘hartsvriendin’ van Jezus, de eerste was. Daarna komen de apostelen pas. 

De geliefde leerling, Johannes, loopt het hardst en komt als eerste aan. 

Maar dan wacht hij toch maar op Petrus, de leider, om hem voor te laten 

gaan. 

Het is niet voor niets dat Petrus voorgaat. Want hier is gezag op zijn plaats. 

De Verrijzenis is het geloof van de jonge Kerk. De eerste leider ging 

kijken en raakte overtuigd. En hij zou onvermoeibaar getuigenis gaan 

afleggen van dit Paasgeloof. 

Dat horen wij vandaag ook in de eerste lezing, uit de Handelingen van de 

apostelen. Petrus getuigt: die Christus, waarvan jullie dachten dat Hij dood 

en begraven was, Hij leeft! Jezus is de echte overwinnaar! Hij heeft duivel 

en dood op hun plaats gezet. Jezus heeft het domein van de dood 

opengebroken. 

Dat is de meest geliefde Paas-voorstelling in de Oosterse Kerken. Je ziet 

geen graf en geen tuin, maar wel wat niet gezien kan worden: Jezus is 

‘nedergedaald ter helle’. Wij spreken dat zo vaak uit in onze geloofs-

belijdenis. Maar het is ook de beeltenis van de Paas-ikoon. 
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Wij zien de doden, diep in de  aarde verborgen. Maar dan is er Christus, 

die de deuren van het dodenrijk openbreekt. Die deuren zijn op de grond 

gevallen, over elkaar heen, als een kruis. Jezus staat als overwinnaar op dat 

kruis. En Hij reikt de hand aan hen die door de dood gegijzeld waren. 

Allen zijn ze nu vrij, want de weg naar het leven ligt open. 

Als wij met Christus zijn verrezen, zo zegt Paulus op zijn beurt in de 

tweede lezing aan de Kolossenzen, dan heeft dat voor ons wel 

consequenties. Wij moeten ons losmaken uit onze soms knellende banden 

met materieel bezit. Dan kunnen wij ons bewust richten op God, die ons 

een richtsnoer geeft om goed te leven. Als wij zó doen, dan zal Christus 

onder ons aanwezig zijn. 

Deze boodschap van de Verrijzenis van Jezus heeft alles te maken met de 

manier waarop Hij geleefd heeft. Het is allemaal met Jezus’ doop door 

Johannes begonnen, toen Hij zijn optreden begon. Bezield door Gods 

Geest was de ontmoeting met Jezus een weldaad voor mensen die ziek 

zijn, of die het niet meer zien zitten in hun leven. 

Jezus durft het ook aan om felle kritiek te uiten op de machthebbers van 

die dagen. Dat heeft Hem uiteindelijk naar zijn dood aan het kruis geleid. 

Maar de dood heeft niet het laatste woord! God doet Hem opstaan op de 

derde dag. En mensen die Jezus liefhebben mogen in dit mysterie delen. 

Als Jezus aan zijn leerlingen verschijnt, eten en drinken zij met Hem. En 

zij krijgen de opdracht om te getuigen dat Hij recht zal doen aan levenden 

en doden. En wie in Hem gelooft mag deelnemen aan de maaltijd van de 

Heer, tot op vandaag. 

Nog steeds horen wij via de media berichten over slachtoffers van onrecht 

en onderdrukking in veel landen. En wij kennen de nood van mensen om 

ons heen, juist in deze corona-tijd: de aftakeling van ziekte, de 

verstikkende sfeer van ruzies, mensen die getroffen worden door de crisis. 

Maar toch heeft het leven de dood overwonnen. Als wij maar goed 

omgaan met mensen die ziek zijn. Als wij maar bemoedigen wie 

moedeloos dreigt te worden. Als wij maar het lef hebben om onrecht aan te 

klagen. Jezus leeft! En Hij zal recht doen aan alle mensen van goede wil. 

Dat is de overwinning van Pasen. Alleluia! 

Zalig Paasfeest !  
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Geloofsbelijdenis (gezegd) 

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, 

geboren uit de Maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven; 

die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden; 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de 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 vergeving van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam; 

en het eeuwig leven. Amen. 

 

Voorbede 

Bidden wij tot God, onze Vader, 

die Jezus op de derde dag heeft doen opstaan. 

 

Voor de herders van de kerk: 

dat zij krachtig getuigen dat de Heer verrezen is 

en dat ieder die in Hem gelooft 

vergiffenis van zonden en eeuwig leven verkrijgt. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor allen die in deze Paastijd uitzien naar het doopsel: 

dat zij zoeken wat boven is, 

daar waar Christus zetelt aan Gods rechterhand. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.  
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Voor alle mensen in deze wereld 

die onderdrukt worden of terneergeslagen zijn: 

dat de verrezen Heer hen opricht en hoop en toekomst biedt. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor hen die niet geloven in het eeuwig leven: 

dat God hun ogen mag openen 

voor de heerlijkheid van de verrezen Christus. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor  alle mensen wereldwijd 

die slachtoffer zijn van het coronavirus, 

om solidariteit met degenen die het zwaarst getroffen zijn; 

om waardering voor allen die patiënten met hun zorg begeleiden; 

om wijsheid bij het nemen van preventiemaatregelen. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor onze gemeenschap: 

dat wij, hernieuwd door de viering van Pasen, 

mogen leven in de vrede van de verrezen Heer. 

Laat ons bidden... 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

(Eigen intenties) 

 

Almachtige God, 

op de derde dag hebt Gij uw Zoon doen opstaan 

en is Hij verschenen aan uitverkoren getuigen. 

Laat ons onze zinnen niet zetten op het aardse, 

maar op het hemelse, 

waar Hij zetelt aan uw rechterhand: 

Jezus Christus, onze verrezen Heer. Amen. 
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Offerande: Aandragen van de gaven 

De gaven van brood en wijn worden nu op het altaar geplaatst voor de 

viering van de eucharistie. U kunt zich daarbij aansluiten met een bijdrage 

voor de collecte. 

In deze bijzondere tijd kunt u uw bijdrage overmaken naar de bank-

rekening van uw deelgemeenschap. U kunt uw bijdrage ook digitaal 

overmaken via de GIVT-app op uw mobiele telefoon. 

Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw 

geloofsgemeenschap. 

 

Offertorium: Terra tremuit 

Terra tremuit, et quievit, 

dum resurgeret in iudicio Deus, 

alleluia.

De aarde beefde en werd stil, 

toen God opstond ten oordeel, 

alleluia. 

 

Bereiding van de gaven 

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. 

 

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 van waarheid. 

Aanvaard het offer van het Paaslam, 

dat voor ons geslacht is: Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

Prefatie 

De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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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: 

 

Sanctus (Heilig) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Heilig, heilig, heilig de Heer, 

Dominus, Deus sabaoth. de God der hemelse machten. 

Pleni sunt caeli et terra Vol zijn hemel en aarde 

gloria tua. van uw heerlijkheid. 

Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 

Benedictus qui venit Gezegend Hij die komt 

in nomine Domini. in de naam des Heren. 

Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed II B 

Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 

heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons 

geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij 

brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te verdelen onder zijn 

leerlingen, en sprak: 

 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

WANT DIT IS MIJN LICHAAM 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
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Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, 

reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak: 

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. 

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is 

gestorven en verrezen, heilige Vader, en bieden U aan wat Hij ons heeft 

gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de 

dood. 

Wij danken U, omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden voor 

uw aangezicht te treden en U dit offer te bereiden. Wij hebben deel 

voortaan aan het Lichaam en Bloed van uw eerstgeboren Zoon, en vragen 

U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw 

heilige Geest. 

Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze 

gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus, onze 

bisschop Johannes en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 

Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en 

leven in de verwachting der Verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven 

zijn; neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van 

uw aanschijn. 

Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd Maria, 

de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef haar bruidegom, met zijn 

apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen delen 

in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in 

dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw 

heerlijkheid. 

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. 
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Onze Vader 

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. 

 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 

geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij gesteund door Uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn van zonde, 

en beveiligd tegen alle angst en onrust. 

Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, 

de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

 

Vredesgebed en vredewens 
Pasen, het feest van leven en licht, 

vraagt er om dat wij elkaar levenskansen geven, 

dat wij leven in vrede met elkaar. 

Om die vrede bidden wij: 

 

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. 

 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En met uw geest. 

Wenst elkaar de vrede.  
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Agnus Dei (Lam Gods) 

Agnus Dei, Lam Gods, 

qui tollis peccata mundi dat wegneemt de zonden der wereld, 

miserere nobis. ontferm U over ons. 

Agnus Dei, Lam Gods, 

qui tollis peccata mundi dat wegneemt de zonden der wereld, 

miserere nobis. ontferm U over ons. 

Agnus Dei, Lam Gods, 

qui tollis peccata mundi dat wegneemt de zonden der wereld, 

dona nobis pacem, geef ons de vrede. 

 

Uitnodiging tot de communie 

Hier, rond deze Tafel, vieren wij volop Pasen. 

Hier wordt duidelijk dat wij leven van breken en delen. 

Graan moet sterven in de aarde 

om voedsel te kunnen zijn voor velen. 

 

Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 

maar spréék en ik zal gezond worden… 

 

Gebed bij de ‘geestelijke communie’ 

Mijn Jezus, 

ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. 

Ik bemin U en verlang naar U. 

Kom in mijn hart. 

Ik omhels U, verlaat mij nooit meer. 

 

Communio: Pascha nostrum immolatus est 

Pascha nostrum immolatus est 

Christus, alleluia: 

itaque epulemur in azymis 

sinceritatis et veritatis, 

alleluia, alleluia, alleluia. 

Christus, ons Paaslam, 

is geslacht, alleluia; 

laten wij dan feest vieren 

met het zuivere brood 

van reinheid en waarheid 

alleluia, alleluia, alleluia. 
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Communielied: Gij die verrezen zijt 

Gij, die verrezen zijt, Heer, in het licht van uw luister; 

Gij moet geprezen zijn, stralende ster in het duister. 

Heer, op uw licht zijn onze ogen gericht, 

voer ons omhoog uit het duister. 

 

Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven; 

Gij zijt ons paaslam, Gij hebt ons uw Lichaam gegeven. 

Christus, uw Bloed heeft ons bewaard en gevoed; 

Herder en leidsman ten leven. 

 

Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde, 

Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader. 

Gij spreekt ons vrij, teken van leven zijt Gij. 

Voer ons omhoog naar uw Vader. 

 

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. Amen. 

 

Zending en zegen 

‘Christus is waarlijk verrezen’: 

dat is het goede nieuws dat ons is verkondigd. 

Wij mogen leven in het Licht! 

Gaan wij heen van hier als getuigen van het Leven zelf. 

dan zijn we licht en leven voor elkaar. 

 

De Heer zal bij u zijn. –De Heer zal u bewaren. 

 

God, laat de viering van het verlossingsmysterie 

een bron zijn van blijvende vreugde voor allen die U toebehoren 

en hen zonder ophouden verrijken met uw genadegaven. 

Door Christus onze Heer. Amen. 
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Zegene u de almachtige God: 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

Amen. 

Slotlied: U  zij de glorie 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

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 immermeer. 

 

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 

Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind 

en zegt telkenkere: ‘Christus overwint’. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

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 immermeer. 
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Gebed bij de beproeving door het corona-virus 

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden. 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 

bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid. 

Door Christus onze Heer. Amen. 

 

 

Steun de parochie met uw gift 

Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het aantal deelnemers 

van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van 

de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is 

om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer op afstand vieren. Wij 

vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen. 

Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de 

website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap. 

Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift. 


