PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Licht in de duisternis...
Paaswake op zaterdag 3 april 2021
Voorganger: pastor Avin Kunnekkadan
Muzikale begeleiding: Jan Michel Koekebakker
Zang: Saskia Manga Owona en Christel van Berkel - Verlaan
Locatie: Petrus en Pauluskerk

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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Licht in de duisternis...
Paaswake op zaterdag 3 april 2021
Zegening van het vuur en de Paaskaars
Ontsteken van de paaskaars
Moge de Heer door zijn glorievolle verrijzenis alle duisternis van ons
verdrijven.
Licht van Christus. – Heer wij danken U.
De aanwezigen nemen, ieder, na elkaar, het licht van de Paaskaars.
De Paaskaars wordt bewierookt.
Paasjubelzang
Laat juichen heel het hemelkoor van eng'len,
laat juichen om die grote Koning,
juichen om de overwinning!
Laat de trompetten klinken in het rond!
Vol vreugde zij ook de aarde,
omstraald door zulk een heerlijkheid.
De glorie van de eeuwige Koning!
Heel de aarde zij vol vreugde,
daar alle duister thans verdreven is!
Vol luister straalt de Kerk van God op aarde,
en juichend klinken Paasgezangen.
Laat ook onze eigen tempel
luide weerklinken van ons jubellied!
Laat juichen, heel het koor van Gods gemeente,
laat juichen om zo’n grote Koning,
juichen om de overwinning!
laat de trompetten klinken in het rond!
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(gesproken)
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
Ja, Gij zijt onze dankbaarheid waardig, Vader en Heer van al wat bestaat.
Met hart en ziel zingen wij U lof om Jezus Christus, uw Zoon, wiens bloed
ons vrijheid en vergeving heeft gebracht. Hij is het Paaslam, dat tot
redding van Gods volk in deze nacht voor ons geofferd wordt.
In deze nacht trekt Israël uit Egypte en gaat droogvoets door de Rode Zee.
In deze nacht wijst een stralend licht de weg, het licht dat alle duisternis
verdrijft. In deze nacht heeft Jezus de ketenen van de dood verbroken en is
Hij als overwinnaar uit de doden opgestaan.
Hoe goed zijt Gij, Heer God, hoezeer hebt Gij ons liefgehad. Gij hebt uw
Zoon gegeven voor onze bevrijding, zijn dood heeft onze schuldigheid
doorkruist, ons lot heeft Hij ten goede gekeerd.
Dit is de heilige nacht, waarin duisternis wijkt en zonde wordt vergeven,
vreugde komt voor droefheid, een gelukkige nacht, waarin God en mensen
elkander vinden.
Heilige Vader, aanvaard in deze glorierijke paasnacht het loflied dat de
kerk U toezingt, nu zij haar licht heeft ontstoken. Laat dit licht
onverminderd schijnen, morgen en alle dagen in alles wat wij doen, in heel
ons leven.
Laat het zijn als de verrezen Christus, de morgenster, die, eens verrezen,
nu nimmer meer zal ondergaan.
Wij bidden U, Heer, die ons geschapen heeft, geef vrede in onze dagen,
laat de vreugde van dit paasfeest voor ons een blijvende vreugde zijn door
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Laat juichen, heel het koor van Gods gemeente,
laat juichen om zo’n grote Koning,
juichen om de overwinning!
laat de trompetten klinken in het rond!
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Inleiding op de lezingen
Het licht is ontstoken,
de vlam van de kaars verlicht onze gang.
Luisteren wij naar de oude verhalen.
Horen wij hoe het licht gekomen is in onze wereld,
hoe mensen bevrijd zijn
en hoe – door de dood heen – God ons nabij blijft.
Wachtend op het licht mogen wij
het nieuwe licht ontdekken en begroeten.
Eerste lezing: uit het boek Genesis (1, 1.26-31a)
In het begin schiep God de hemel en de aarde. God sprak: “Nu gaan wij de
mens maken, als beeld van ons, op ons gelijkend; hij zal heersen over de
vissen van de zee, de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle
wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.”
En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij
hem; man en vrouw schiep Hij hen.
God zegende hen en God sprak tot hen: “Wees vruchtbaar en word talrijk;
bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over
de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt.”
En God sprak: “Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele
aardbodem aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen u
tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de
lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft,
geef Ik het groene gras als voedsel.”
Zo gebeurde het. God bezag alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het
heel goed was.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Psalm 8 (Sela; Hoe machtig is Uw naam)
Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam overal op aarde
Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam overal op aarde
Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam overal op aarde
Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam overal op aarde

-5-

Zie ik de hemel, het werk van Uw vingers,
De maan en de sterren door U aangebracht,
Wat is de mens dat U aan hem denkt,
Het mensenkind dat U voor hem zorgt?
Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam overal op aarde
Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam overal op aarde
U heeft de mens goddelijk gemaakt,
Omkranst hem met glorierijke pracht,
Het werk van Uw handen aan hem toevertrouwd,
Alles aan zijn voeten neergelegd.
Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam overal op aarde
Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam overal op aarde
Gebed
Almachtige eeuwige God,
Gij zijt wonderbaar in de ordening van al uw werken.
Laat allen die door U verlost zijn begrijpen
dat de schepping van de wereld in den beginne
overtroffen is op het einde der tijden,
toen Christus, ons paaslam, is geslacht.
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Tweede lezing: uit het boek Exodus (14, 15-15, 1)
In die dagen sprak de Heer tot Mozes: “Wat roept gij Mij toch. Beveel de
Israëlieten verder te trekken. Gij zelf moet uw hand opheffen, uw staf
uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten
over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig
maken, zodat zij hen achterna gaan. En dan zal Ik mij verheerlijken ten
koste van Farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn
wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat Ik de Heer ben, als Ik
mij verheerlijk ten koste van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners.”
De engel van God die aan de spits van het leger der Israëlieten ging,
veranderde van plaats en stelde zich achter hen op, tussen het leger van de
Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die nacht
donker, zodat het heel die nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte
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Mozes zijn hand uit over de zee en de Heer deed die hele nacht door een
sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land
en de wateren spleten vaneen. Zo trokken de Israëlieten over de droge
bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden.
De Egyptenaren zetten de achtervolging in; alle paarden van Farao, zijn
wagens en zijn wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan de zee in.
Tegen de morgenwake richtte de Heer vanuit de wolkkolom en de vuurkuil
zijn blikken op de legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in
verwarring. Hij liet de wielen van de wagens scheeflopen, zodat ze slechts
met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit: “Laten we
vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen tegen ons.”
Toen sprak de Heer tot Mozes: “Strek uw hand uit over de zee, dan zal het
water terugstromen over de Egyptenaren en hun wagens en
wagenmenners.” Mozes strekte zijn hand uit over de zee en toen het licht
begon te worden vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. Daar de
Egyptenaren er tegen in vluchtten, dreef de Heer hen midden in de zee.
Het water vloeide terug en overspoelde wagens en wagenmenners, heel de
strijdmacht van Farao, die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna
waren gegaan. Niet één bleef gespaard. De Israëlieten daarentegen waren
over de droge bodem door de zee heengetrokken, terwijl de wateren links
en rechts van hen een wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël
uit de greep van Egypte; Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen.
Toen Israël het machtige optreden van de Heer tegen Egypte gezien had,
kreeg het volk ontzag voor de Heer: Zij stelden vertrouwen in de Heer en
in Mozes zijn dienaar. Toen hieven Mozes en de Israëlieten ter ere van de
Heer een lied aan.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang: Psalm 126 (1) (GvL)
Refrein:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
1.

Wij zullen zingen, lachen gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen.”
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde.
Refrein
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2.

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
Zoals rivieren in de woestijn
Die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

3.

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
Refrein
Gebed
God, uw wonderen van weleer
zien wij ook in onze dagen schitteren.
Want wat Gij eens met machtige hand hebt gedaan
om één volk te bevrijden uit de greep van Farao
doet Gij nu voor het heil van alle volkeren
door het water van de wedergeboorte.
Neem de gehele mensheid op
onder de kinderen van Abraham
en verhef allen tot de waardigheid van Israël.
Door Christus onze Heer.
Amen.
De klokken worden geluid en de altaarkaarsen aangestoken.
Gloria (Sint Jansmis)
Refrein: Eer aan God in den hoge
1.

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.
Refrein:
Heer God, hemelse Koning, God almacht’ ge Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Refrein:
2.
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3.

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.
Refrein:
4.

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
God, Gij verlicht deze heilige nacht
door de glorievolle verrijzenis van de Heer.
Verlevendig in uw Kerk de geest van het kindschap
en geef dat wij, naar lichaam en geest vernieuwd,
U steeds in volle overgave dienen.
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.
Evangelie volgens Marcus (16, 1-8)
Toen de sabbat voorbij was kochten Maria Magdalena, Maria de moeder
van Jakobus, en Salome welriekende kruiden om Hem te gaan balsemen.
Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen
zij naar het graf. Maar ze zeiden tot elkaar: “Wie zal de steen voor ons van
de ingang van het graf wegrollen?” Opkijkend bemerkten ze echter dat de
steen weggerold was; en deze was zeer groot. Binnengetreden in het graf
zagen ze tot hun ontsteltenis aan de rechterkant een jongeman zitten in een
wit gewaad. Maar hij sprak tot haar: “Schrikt niet. Gij zoekt Jezus de
Nazarener die gekruisigd is. Hij is verrezen, Hij is niet hier. Kijk, dit is de
plaats waar men Hem neergelegd had. Gaat aan zijn leerlingen en aan
Petrus zeggen: Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien, zoals
Hij u gezegd heeft.” De vrouwen gingen naar buiten en vluchtten weg van
het graf, want vrees en ontsteltenis hadden hen overweldigd. En uit vrees
zeiden ze er niemand iets van.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
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Acclamatie
Refrein:
Alleluia alleluia, alleluia!
1.

Glory to God who does wondrous things
Let all the people God's praises now sing,
All of creation in splendour shall ring: Alleluia!
Refrein:
Korte overweging
Beste Parochianen,
Vandaag vieren wij het Paasfeest. Licht in de duisternis! Pasen is het feest
van het nieuwe leven. Het beste beeld van de verrezen Heer is de
Paaskaars!
Het licht van Christus; dat is wat de Paaskaars symboliseert.
Het licht van Christus, dat wij kunnen zien als de “Liefde van Christus”.
Toen God de wereld schiep was er eerst Het Licht. Het licht, waardoor
alles kon groeien en het duister kon worden overwonnen. We hebben nu
het licht ontstoken en zongen: “Licht van Christus”, met als antwoord
“Heer, wij danken U”. Hij, de Christus is brenger van het licht, ook in deze
soms chaotische wereld.
Velen willen het licht niet zien, dwalen nog rond in het duister. De mensen
zijn moe, zeker met wat er gebeurt rond de coronacrisis. We ervaren
zoveel onmacht, angst voor de dood, eenzaamheid. En wat gebeurt er met
mij en met de kerk? Het gaat hier niet om macht of het beter weten, maar
om weerbaarheid. Om kwetsbaarheid, lijden, de wees, de vreemdeling.
Een simpel antwoord. Laten we de weg van Jezus gaan. Wij moeten het
licht van de wereld zijn, dat is onze roeping! En dat wil zeggen, dat je er
moet zijn voor de ander. En als we dat volhouden dan komt er licht in de
duisternis, dan wordt alles beter, dan gaat de wereld er weer liefdevoller
uitzien.
In deze nacht wordt ons volk ook bevrijd door het water van de doop. Een
herinnering aan onze doopbeloften, zodat er opnieuw licht komt in ons
leven. Wij worden ondergedompeld in Gods Liefde. Kom in ons hart en
neem alles weg wat onze weg nog verduistert. Vul ons met uw warme
nabijheid, bid voor ons en wees met een ieder, die wij in de stilte aan uw
liefdevolle zorg toevertrouwen.
In deze geest zou ik u een Zalig Pasen willen toewensen. Sta op uit het
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graf van ongeloof; rol de stenen weg van angst en zorg, en stel u open voor
het licht van het nieuwe leven, dat de verrezen Christus u wil schenken.
Het licht van Christus zal voor ons een nieuwe betekenis krijgen. Zalig
Pasen.
Amen
Inleiding op het gedenken van het Doopsel
Broeders en zusters, laten wij Gods genade afroepen over dit water; dat allen
die hieruit herboren worden in Christus worden aangenomen als Gods eigen
kinderen…
Heilige Maria, moeder van God, - wees onze voorspraak
Heilige Johannes de Doper, - wees onze voorspraak
Heilige Jozef, – wees onze voorspraak
Heilige Andreas, Petrus en Paulus, - wees onze voorspraak
Heilige Jacobus, - wees onze voorspraak
Heilige Lucas. – Wees onze voorspraak
Heilige Martinus, - wees onze voorspraak
Heilige Willibrord, - wees onze voorspraak
Heilige Liduina, - wees onze voorspraak
Zegening van het doopwater
God de grootheid waarmee Gij U in tekenen aan de wereld toont, is niet te
meten; op vele wijzen zien wij in het water uw kracht die mensen ten leven
wekt. Want in het begin van de wereld joeg uw Geest als een storm over
het water en het water ontving van U zijn levenskracht.
De grote overstroming was het begin van een nieuwe geboorte: door het
geheim van hetzelfde water betekende de zondvloed het einde van een
misvormde wereld en het ontstaan van nieuwe kracht.
Gij hebt, God, het nageslacht van Abraham droogvoets door de Rode Zee
laten trekken toen zij uit de Egyptische slavernij waren bevrijd: zij zijn
onze voorgangers, want ook wij willen bij de doop onder uw geleide door
het water gaan.
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Uw Zoon Jezus Christus werd gedoopt door Johannes in het water van de
Jordaan, Hij werd aangeraakt, gezalfd door de heilige Geest. Later, toen
Hij aan het kruis hing, vloeiden water en bloed tezamen uit zijn zijde. Na
zijn verrijzenis droeg Hij zijn leerlingen op: ‘Trekt uit en onderricht alle
volkeren: doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige
Geest.’
Zie dan nu neer op uw volk dat hier voor U staat en open uw bron van
leven voor hen. Stort in dit water de Geest uit van uw eengeboren Zoon en
laat deze kinderen die toch geschapen zijn naar uw beeld, God en Heer,
door het teken van de doop vrij zijn van al het kwaad dat hen raken kan en
doe ze kinderen zijn van uw geslacht, herboren uit water en heilige Geest.
(De Paaskaars wordt drie maal in het doopwater gehouden.)
Wij vragen U: laat door uw Zoon de levenskracht van de heilige Geest als
een storm over dit water gaan, zodat allen die door de doop samen met
Christus zijn begraven ook met Hem uit het graf zullen opstaan en leven
door Christus onze Heer. Amen.
De kaarsen van de aanwezigen worden opnieuw aangestoken.
Hernieuwing van de doopbeloften
Broeders en zusters, door het paasmysterie zijn wij in het doopsel begraven
met Jezus Christus, om met Hem en nieuw leven te kunnen leiden. Daarom
willen wij, nu de veertigdaagse voorbereiding op het Paasfeest ten einde is,
onze doopbeloften opnieuw uitspreken. Want eens hebben wij ons verzet
tegen het kwaad en hebben wij beloofd God in zijn kerk te dienen. Daarom
belijden wij ons geloof:
Daarom, zult u zich te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht om in
vrijheid te leven als kinderen van God?
Ja, dat beloof ik.
Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het
kwaad zich niet van u meester maakt?
Ja, dat beloof ik.
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Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen?
Ja, dat beloof ik.
Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?
Ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, geboren uit
de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de
dood is opgestaan en leeft aan Gods rechterhand?
Ik geloof.
Gelooft u 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?
Ik geloof.
Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons
heeft doen herboren worden uit water en de heilige Geest en ons vergeving
heeft geschonken van onze zonden, ons bewaren tot het eeuwig leven in
Christus Jezus onze Heer.
De kaarsen van de aanwezigen worden nu gedoofd.
Voorbede
Bidden wij tot de Vader,
door wiens kracht Christus uit de doden is opgewekt…
Voor allen die in de Paastijd gedoopt worden:
dat zij zichzelf beschouwen als dood voor de zonde
en levend voor God in Christus Jezus
Laat ons zingend bidden...
Heer verhoor ons gebed, luister naar ons
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Voor allen die in onze kerk pastorale verantwoordelijkheid dragen:
dat zij vanuit de vreugde van Pasen
de geloofsgemeenschap begeleiden op de weg van Christus.
Laat ons zingend bidden...
Heer verhoor ons gebed, luister naar ons
Voor de hele mensheid:
dat God haar omwille van het Paasfeest
vrede en welvaart mag schenken.
Laat ons zingend bidden...
Heer verhoor ons gebed, luister naar ons
Voor de ernstig zieken en de stervenden:
|dat zij door de viering van de verrijzenis van Christus
bevestigd worden in hun hoop op eeuwig leven.
Laat ons zingend bidden...
Heer verhoor ons gebed, luister naar ons
Voor onszelf:
dat wij met volharding trouw blijven aan onze doopbeloften
die wij in deze nacht hebben hernieuwd.
Laat ons zingend bidden...
Heer verhoor ons gebed, luister naar ons
Voor alle mensen die wereldwijd
slachtoffer zijn van het coronavirus
en voor allen die patiënten met hun zorg
en deskundigheid begeleiden.
Laat ons zingend bidden...
Heer verhoor ons gebed, luister naar 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 zingend bidden...
Heer verhoor ons gebed, luister naar ons
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(Eigen intenties)
Laat ons zingend bidden
Heer verhoor ons gebed, luister naar ons
Eeuwige God,
Gij hebt in deze nacht uw volk
door het water van de doop bevrijd
uit de slavernij van dood en zonde.
Laat ons, die delen in het Pasen van Christus,
altijd leven voor U,
totdat wij bij U thuiskomen in het land van belofte.
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
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 bankrekening 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.
Offerandegezang: Brood hier gedeeld om het leven (Iona)
Brood hier gedeeld om het leven,
Voedsel om verder te gaan
Teken van liefde, gegeven in ons bestaan,
Om in Gods naam de weg van Jezus te gaan.
Beker – gereikt vanuit vreugde,
Wijn ingekleurd door de pijn,
Teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn
Om in Gods naam de weg ten leven te gaan.
Handen – bereid om te delen
Mensen, geplaatst in het licht,
Teken dat breuken wil helen, tot ons gericht
Om in Gods naam de weg van liefde te gaan.
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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
Heer, aanvaard de gebeden van uw volk
met de offergaven die U worden aangeboden.
Laat deze eucharistie
die haar oorsprong vindt in het paasmysterie
ons kracht geven tot eeuwig leven.
Door 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.
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 nacht 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 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, Heilig, Heilig, de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw grote heerlijkheid.
Heilig, Heilig, Heilig, de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw grote heerlijkheid.
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Eucharistisch gebed V
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:
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.
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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 het vuur van uw Geest en breng ons
elkaar nabij.
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.
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.
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de heilige Jozef haar bruidegom, 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.
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
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,
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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
Vol angst èn met grote vreugde gingen de vrouwen weg van het graf,
Wie zal ons vrede brengen, vrede die wij zelf niet kunnen maken?
Jezus, de verrezen Heer komt ons zelf al tegemoet met zijn vredegroet…
Daarom 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.
Lam Gods (Taizé)
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Ontferm U, ontferm U over ons.
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Ontferm U, ontferm U over ons.
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
Geef ons, geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Als wij hier het Brood breken,
zeggen wij daarmee dat het leven niet stuk te krijgen is,
dat de dood niet het laatste woord heeft,
dat er licht schijnt in de duisternis.
Als wij delen met elkaar, dan herkennen wij daarin
Gods liefde, die sterker is dan de dood.
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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.
Communiegezang: Easter Alleluia (Marty Haugen)
Refrein:
Alleluia alleluia, alleluia!
1.

Glory to God who does wondrous things
Let all the people God's praises now sing,
All of creation in splendour shall ring: Alleluia! (refrein)

2.

See how salvation for all has been won
Up from the grave our new life has begun
Life now perfected in Jesus, the Son: Alleluia! (refrein)

3.

Now in our presence the Lord will appear,
Shine in the faces of all of us here,
Fill us with joy and cast out all our fear: Alleluia! (refrein)

4.

Call us, Good Shepherd we listen for you
Wanting to see you in all that we do,
We would the gate of salvation pass through: Alleluia! (refrein)

5.

Lord, we are open to all that you say,
Ready to listen and follow your way,
You are the potter and we are the clay: Alleluia! (refrein)
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6.

If we have love then we dwell in the Lord,
God will protect us from fire and sword
Fill us with love and the peace of his word:! Alleluia (refrein)

Gebed na de communie
Heer, laat over ons uw geest van liefde komen.
Maak allen één van hart
die zich met U verbonden weten,
en verzadig hen met de gaven
die Gij in deze paasviering hebt geschonken.
Door Christus onze Heer. Amen.
Gebed bij de Paaskaarsen uit de Lucas kerk en Pax Christi kerk
De paaskaarsen worden ontstoken, en daarna bidt de priester:
Heer, onze God,
wij danken U voor de blijvende vreugde
die Gij aan deze wereld schenkt.
Wij bidden U:
zegen allen die het licht van Christus ontvangen.
Verhoor het gebed van de gemeenschap
die samengekomen is om dit licht te verspreiden.
Geef dat het vrede en eenheid brengt waar het zal schijnen,
door Christus, de verrezen Heer. Amen.
Zegen en zending
Ga aan de mensen vertellen dat Hij leeft !
Daartoe worden wij uitgezonden,
om in ons leven van alledag te verkondigen:
de Heer leeft! er schijnt licht in de duisternis!
Laten wij gaan om dit nieuwe begin volop te beleven
en om waarachtig leven voor ieder mogelijk te maken.
Gaan wij op weg met Gods zegen…
Zegene u de almachtige God de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
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Slotlied: U zij de Glorie (GvL 532)
1.

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.

2.

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 immer meer.

3.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk 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.
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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.
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