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DE ZONDAG VIEREN
Pasen

Hij leeft!

12 en 13 april 2020
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BEZINNING

Als een dode is opgestaan
Wie kan immers de werken van God
aanschouwen waardoor heel onze wereld wordt
geleid en bestuurd, zonder versteld te staan en
overweldigd te worden door de wonderen? Als
je op laat inwerken welke kracht een enkele
korrel van welk gewas dan ook heeft, dan is dat
iets geweldigs! Het vervult je met huiver bij het
aanschouwen ervan. Maar de mensen hebben
zich op andere dingen gericht en zijn hun
aandacht voor Gods werken verloren, terwijl
juist daardoor iedere dag weer de Schepper
zouden moeten prijzen. Daarom heeft God
zich als het ware het recht voorbehouden een
aantal ongebruikelijke dingen te doen om zo
de mensen die als het ware in slaap gesukkeld
waren, door bijzondere dingen wakker te
schudden en ertoe aan te zetten Hem te eren.
Als een dode is opgestaan, staan de mensen
versteld. Maar iedere dag worden er zoveel
kinderen geboren en dat vindt niemand
bijzonder. Zouden wij de zaken met meer
verstand bezien, dan blijkt het een groter
wonder dat wie niet bestond een bestaan krijgt,
dan dat wie al bestond opnieuw tot leven komt.
Augustinus van Hippo (+ 430)
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OPENINGSRITUS
Openingszang en begroeting
Het verdient aanbeveling op Eerste Paasdag de schuldbelijdenis te vervangen door
de besprenkeling met het water dat tijdens de Paaswake is gezegend. Onderwijl
zingt men: Wie ingaat tot dit water, nr. 11 blz. 20 of: Vidi aquam, blz. 23.

Schuldbelijdenis 1
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, - dat ik gezondigd
heb - in woord en gedachte, - in
doen en laten, - door mijn schuld,
- door mijn schuld, - door mijn
grote schuld. - Daarom smeek ik

de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, - en u,
broeders en zusters, - voor mij te
bidden tot de Heer, onze God.
Moge ... – Amen.

ofwel: Schuldbelijdenis 2
Heer, die door de Vader ten
leven zijt gewekt en verheven
aan zijn rechterhand om ons
kwijtschelding van zonden te
schenken, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

ofwel: Schuldbelijdenis 3
Heer, die in deze wereld zijt
gekomen om de liefde van de
Vader te openbaren en ons het
leven te brengen, ontferm U
over ons. Heer, ontferm U over
ons. (of gezongen, zie onder)

(of gezongen, zie onder)

Christus, die eens voor al
gestorven zijt voor de zonden om
ons tot God te brengen, ontferm
U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Christus, van wie de profeten getuigen, dat ieder die in U gelooft
door uw Naam vergiffenis van zonden verkrijgt, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, die uw Geest uitstort over
alle mensen en de schepping weer
nieuw maakt, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Moge ... – Amen.

Heer, die ons uit het dodenrijk
hebt verlost en ons terzijde staat
met uw hulp, ontferm U over
ons Heer, ontferm U over ons.
Moge ... – Amen.

Na schuldbelijdenis 1 wordt gezegd of gezongen:

Heer, ontferm U

Norbertusmis, m. J. Vermulst

of Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
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Lofzang
Voorzang:
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of 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.

Gebed
Voor het verdere gedeelte van deze dienst:

Pasen, zie onder
Tweede paasdag, zie blz. 9

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing

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

Handelingen 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
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zijn Naam vergiffenis van zonden
verkrijgt.’
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

rechter is over de levenden en
de doden. Van Hem leggen alle
profeten het getuigenis af, dat
ieder die in Hem gelooft door

Antwoordpsalm Psalm 118
Refrein
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap.
ofwel



&C œ œ œ œ

1. Voorzang 2. Allen

Refrein: Hal - le - lu - ja,

œ œ œœœ

hal - le - lu - ja,

t. A. Bronkhorst; m. J. Raas

œ œ œ œ

hal - le - lu

-

( Œ)

˙.

ja.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn
& œ Stammen
erbarmen!
œ van
œ Israël,
œ œdanktœ de Heer,
œ eindeloos
œ œ isœzijn œ
erbarmen!
– Refrein
1. Brengt
dank aan de Heer want
Hij
is ge - na - dig,

2. Degreep Heer
metde hand
krach van
- ti -de
geHeer
hand,
demij
De Heer
in metgreep
krachtigeinhand,
heeft
3. De
steen die de bou - wers heb - ben ver - smaad, die
opgericht. Ik zal niet sterven maar blijven leven en alom verhalen het
g
werk van de Heer. – Refrein

()

œ
œ
œ
œ
œ œ œ
& œ
œ œ die
De steen die de bouwers hebben versmaad,
is tot hoeksteen

geworden.
de- loos
Heer,isdie ditzijn
heeftergedaan,
wonder voor onze
1. ein Het
- isde
- bar een
- men.
op - ge - richt.
ogen.2.–hand
Refrein van de Heer heeft mij
3. is

tot

hoek - steen ge - wor - den.

& œ œ œ œ œ
Broeders en zusters, als gij dan
Tweede lezing

œ

œ

(‰)

Het

œ œChristus
œ verborœ
leven is nu met
God. de
Christus
met 1.Christus
zijt - gen
Stam - menten
van leven
Is - ra
el indankt
Heer is uw leven,
2. Ikzoektzal
steris,- ven
blij - venHijleverschijnt
- ven enzult
en wanneer
gewekt,
watniet
boven
daar maar
is
dezetelt aan
Heer
die
dit gij
heeft
een in
- daan,
ook
metgeHem
verschijnen
waar3.Christus
de rechterhand Gods. Zint op het hemel- heerlijkheid.
se, niet
œ œ œ
& opœ het aardse.
œ œ Zo spreekt
œ deœ Heer.
œ œ Œ
God.
Gij zijt immers gestorven en uw Wij danken
Kolossenzen 3,1-4

1. ein

-

de - loos is

zijn er - bar - men!

Sequentie
2. al - om ver - ha - len het werk
van de Heer.
3. won
der Pasen
voorloven,
on - zeHet graf
o - van
gen.
- van
Christus
Laat ons
‘t lam
dat leeg was,
‘t lam Gods met offers eren.
de glorie van Hem
Ja het lam redt de schapen,
die opgestaan is,
Christus brengt door zijn
eng’len als getuigen,
onschuld ons arme zondaren
de zweetdoek en het doodskleed.
tot de Vader.
Mijn hoop, mijn Christus in leven!
Dood en leven, o wonder,
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
moeten strijden te zamen.
Waarlijk Christus is verrezen:
Die stierf, Hij leeft,
stond op uit de doden.
Hij is onze koning.
O Koning, onze Held,
Zeg het ons Maria,
geef ons vrede.
wat is ‘t dat gij gezien hebt?
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Alleluia

Refrein:

Hal

le

m. J. Valkestijn

,

1. Voorzang 2. Allen

lu

,

ja, hal le

lu ja,

Christus, ons Paaslam is geslacht,
laat ons Hem vieren met vreugde. – Refrein
Voorzang:

Chris

tus

ons

Paas

Evangelie Johannes 20,1-9
Op de eerste dag van de week
kwam Maria
laat Magdalena
ons Hemvroeg
vie in
de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de
steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon
Petrus en naar de andere, de door
Jezus beminde leerling, en zei tot
hen: ‘Ze hebben de Heer uit het
graf genomen en wij weten niet
waar ze Hem hebben neergelegd.’
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort, maar
die andere leerling snelde Petrus
vooruit en kwam het eerst bij het
graf aan. Vooroverbukkend zag

lam

hal le

is

lu

ge

de

slacht,

m. J. Valkestijn

,
spreekt

,

hij de zwachtels liggen maar hij
ging
naarvreug
binnen. de.
ren niet
met
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.



V: Zo

ja! Hal

Heer, A: wij

dan

ken

God.

Homilie of overweging
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, - Schepper van hemel
en aarde, - van al wat zichtbaar
en onzichtbaar is. - En in één
Heer, Jezus Christus, eniggeboren
Zoon van God, vóór alle tijden
geboren uit de Vader. - God uit
God, - licht uit licht, - ware God
uit de ware God. - Geboren, niet

geschapen, - één in wezen met de
Vader, - en dóór wie alles geschapen is. - Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. - Hij heeft
het vlees aangenomen - door
de heilige Geest uit de maagd
Maria, - en is mens geworden.
- Hij werd voor ons gekruisigd,
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voortkomt uit de Vader en de
Zoon; - die met de Vader en de
Zoon tezamen wordt aanbeden
en verheerlijkt; die gesproken
heeft door de profeten. - Ik geloof
in de ene, heilige, katholieke en
apostolische kerk. - Ik belijd één
doopsel tot vergeving van de zonden. - Ik verwacht de opstanding van de doden - en het leven
van het komend rijk. Amen.

Hij heeft geleden onder Pontius
Pilatus en is begraven. - Hij is verrezen op de derde dag, volgens
de Schriften. - Hij is opgevaren
ten hemel: - zit aan de rechterhand van de Vader. - Hij zal
wederkomen in heerlijkheid om
te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de heilige Geest, - die
Heer is en het leven geeft; - die
of

Geloofsbelijdenis
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.

of Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et
terrae, visibilium omnium et invisibilium. - Et in unum Dominum
Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, - et ex Patre natum ante
omnia saecula. - Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de
Deo vero, - genitum non factum, consubstantialem Patri: per quem
omnia facta sunt. - Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de caelis. - Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est. - Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, - et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, - et ascendit in caelum, sedet ad dexteram
Patris. - Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. - Et in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. - Qui cum Patre et
Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. - Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. - Et exspecto
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
Voor het overige gedeelte van deze viering, zie blz. 11
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DIENST VAN HET WOORD
TWEEDE PAASDAG
Eerste lezing
Handelingen 2,14.22-32

Op Pinksteren trad Petrus naar
voren met de elf en verhief zijn
stem om het woord tot hen te
richten: ‘Gij allen, mannen van
Israël, luistert naar deze woorden: Jezus de Nazoreeër was een
man wiens zending tot u van
Godswege bekrachtigd is. Gij kent
immers zelf de machtige daden,
wonderen en tekenen, die God
door Hem onder u heeft verricht.
Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door
de hand van goddelozen aan het
kruis genageld en gedood. Maar
God heeft Hem ten leven opgewekt na de strikken van de dood
te hebben ontbonden; want het
was onmogelijk dat Hij daardoor
werd vastgehouden. Doelend op
Hem toch zegt David: De Heer
had ik voor ogen, altijd door,
Hij is aan mijn rechterhand
opdat ik niet zou wankelen.
Daarom is er blijdschap in mijn
hart en jubelt mijn mond van

vreugde; ja, ook mijn lichaam zal
rust vinden in hoop, omdat Gij
mijn ziel niet over zult laten aan
het dodenrijk en uw heilige geen
bederf zult laten zien. Wegen ten
leven hebt Gij mij doen kennen,
Gij zult mij met vreugde vervullen
voor uw aanschijn. Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat
hij gestorven en begraven is; we
hebben immers zijn graf bij ons
tot op deze dag. Welnu, omdat hij
een profeet was, en wist, dat God
hem een eed gezworen had dat
Hij een van zijn nakomelingen op
zijn troon zou doen zetelen, zei
hij met een blik in de toekomst
over de verrijzenis van Christus,
dat Hij niet is overgelaten aan
het dodenrijk en dat zijn lichaam
het bederf niet heeft gezien. Deze
Jezus heeft God doen verrijzen en
daarvan zijn wij allen getuigen.’
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Antwoordpsalm Psalm 16

b
& b œ œ œ œ- œ œ œ œ œ ˙

m. S. van Roode

1. Voorzang; 2. Allen:

Refrein: Be - hoed mij, God, tot

˙

U neem ik mijn toe - vlucht.

Behoed mij,
God, tot U neem ik mijn toevlucht; Gij zijt mijn Heer, ik
b b ikávind geen geluk buiten U. De Heer
erken&
het,
œ is mijn
œ erfdeel,
˙ mijn
dronk uit de beker, Hij heeft mijn lot in zijn hand. – Refrein
ik

mijn

toevlucht,

1. Behoed mij, God, tot U neem
Ik dank de
die de
mijHeer
altijd
heeft,
Hij spreekt
des nachts
2. Heer
Ik dank
diegeleid
mij al
- tijd
ge ook
- leid
heeft,
in mijn hart.
Steeds
houd
ik
mijn
ogen
gericht
op
de
Heer,
ik val niet,
3. Daarom ben ik vrolijk en
blij
van
geest,
want Hij staat naast mij. – Refrein

b
&b á

9
1. Gij zijt mijn Heer, ik erken het,

œ

œ

˙

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest, daarom kan ik rustig gaan
slapen. Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over, Gij levert uw
dienaar niet uit aan het graf. – Refrein
Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te
vinden bij U, bestendig geluk aan uw zijde. – Refrein
Sequentie, eventueel (zie blz. 6)
Alleluia

&C œ œ œ œ

1. Voorzang 2. Allen

Refrein: Hal - le - lu - ja,

œ œ œœœ

hal - le - lu - ja,

t. A. Bronkhorst; m. J. Raas

œ œ œ œ

hal - le - lu

2 œgemaakt,
œ Heer
Dit is&de Œdag,œdie de
œ heeft
œ œ c
4
wij zullen hem vieren in blijdschap. – Refrein
j
& œ

œ œ œ

-

Œ

˙.

ja.

œ

œ.

Dit is de
dag die de
Heer heeft ge - maakt,
Vandaag zijn er slechts twee lezingen; daarom volgt nu meteen het evangelie.

œ

œ œ œ

œ œ

œ

Œ

˙

bewakers
naar- de
stad en berichtEvangelie
wij Matteüs
zul 28,8-15
- len hem vie - ren
in blijd
schap.
In die tijd gingen de vrouwen ter- ten aan de hogepriesters alles wat
stond weg van het graf met vrees er was voorgevallen. Dezen hielen grote vreugde, en zij haastten den een bijeenkomst met de oudzich het nieuws aan zijn leerlin- sten en, na overleg, gaven ze aan
de soldaten een flinke som geld
gen over te brengen.
En zie, Jezus kwam hen tegemoet met de opdracht: ‘Zegt maar: Zijn
en zeide: ‘Weest gegroet.’ Zij tra- leerlingen zijn Hem in de nacht
den op Hem toe, omklemden zijn komen stelen terwijl wij sliepen.
voeten en aanbaden Hem. Toen En mocht dit soms de landvoogd
sprak Jezus tot hen: ‘Weest niet ter ore komen, dan zullen wij
bevreesd. Gaat aan mijn broeders hem wel kalmeren en ervoor zorde boodschap brengen dat zij gen dat gij geen last krijgt.’
naar Galilea moeten gaan en daar Zij namen het geld aan en deden
zoals hun voorgezegd was. Dit
zullen zij Mij zien.’
Terwijl de vrouwen nog onderweg verhaal is onder de Joden verder
waren, gingen enkelen van de verteld tot op de dag van vandaag.
m. J. Valkestijn

,
V: Zo

spreekt

de

Heer, A: wij

10

dan

ken

God.

ALLE VIERINGEN
Voorbede

&b œ œ

t. NRL; m. Berne Media|liturgie

œ ˙

Doe ons her - le

-

œ œ œ œ

œ œ ˙

ven, her - le - ven door uw Zoon.

Bij een viering van Woord en gebed volgt nu de slotritus (zie blz. 15).
of eventueel de communieviering (zie blz. 15).

EUCHARISTIE
BEREIDING VAN DE GAVEN
Bidt, broeders en zusters...
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

EUCHARISTISCH GEBED
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.
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:

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

of Sanctus, - Sanctus, - Sanctus - Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra - gloria tua. - Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. - Hosanna in excelsis.
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sprak daarover het dankgebed
om uw Naam te verheerlijken.
Toen brak Hij het brood, gaf het
aan zijn leerlingen en zei: Neemt
en eet hiervan, gij allen, want
dit is mijn Lichaam dat voor u
gegeven wordt.

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet
U wel prijzen, want door Jezus
Christus, uw Zoon, onze Heer,
maakt Gij alles levend en heilig,
in de kracht van de heilige Geest.
Altijd blijft Gij bezig U een volk
bijeen te brengen uit alle naties
en rassen en talen; want van oost
tot west moet door een zuivere
offergave hulde worden gebracht
aan uw Naam.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de
beker en sprak een zegenbede om
uw Naam te verheerlijken.

Wij hebben deze gaven dan ook
hier gebracht om ze aan U toe te
wijden. In alle ootmoed vragen
wij U, ze te heiligen door uw
Geest, en ze Lichaam en Bloed te
doen zijn van Jezus Christus, uw
Zoon, onze Heer, op wiens woord
wij deze geheimen vieren.

Hij gaf hem 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.

Want in de nacht dat Hij werd
overgeleverd nam Hij brood en

Verkondigen wij het mysterie van
het geloof.
m. J. Vermulst
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Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden
verzoend.

Daarom, Heer, gedenken wij het
heilzaam lijden en sterven van
uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en
heilig.

Maak uw volk, onderweg hier op
aarde, sterk in liefde en geloof:
samen met uw dienaar N., onze
paus, en N., onze bisschop, met
alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat
Gij U hebt verworven.

Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw
kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons
met U verzoend hebt.

Wij vragen U, welwillend te staan
tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en
waarvan Gij de Vader zijt. Goede
God, breng in uw barmhartigheid
al uw kinderen van overal bijeen.

Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn
Lichaam en Bloed. Vervul ons van
zijn heilige Geest opdat men ons
in Christus zal zien worden tot
één lichaam en één geest.

Laat onze overleden broeders en
zusters, ja, laat allen die U lief
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw
rijk. Ook wijzelf hopen daar eens
te mogen zijn, om met hen samen
voor altijd te mogen genieten van
uw heerlijkheid, door Christus
onze Heer. In Hem schenkt Gij
alles wat goed is aan deze wereld.

Moge Hij ons maken tot een
blijvende offergave voor U: dan
zullen wij het erfdeel verkrijgen
dat Gij ons beloofd hebt, samen
met Maria, de heilige Maagd en
Moeder van God; met de heilige
Jozef, haar bruidegom; met uw
apostelen en martelaren, (met de
heilige N.) en met allen die in uw
heerlijkheid zijn en daar voor ons
bidden.
Mogen de vrede in de wereld
en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw

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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COMMUNIERITUS
Gebed des Heren
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...

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; - fiat
voluntas tua, - sicut in caelo, et in
terra. - Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie; - et dimitte nobis
debita nostra, - sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Norbertus
Vredesritus

# # # 4 K:Œ
j œ œj œj œ œj œ œ œ Œ A:œ
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Lam Gods, dat weg - neemt de zon- den der we- reld,
ont K:
j
j
j
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j
2
4
& œ œ œ œ 4 ˙ .. 4 Œœ œ . œ œ œ œ œ œ œJ
ferm U o-ver ons. (herh.) Lam Gods, dat weg- neemt de zon - den der
A:
### œ œ
œ œ œ œ œ ˙.
Œ
Œ
&
we - reld,

geef

ons de
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-

de.

Breken van het brood
of Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. (herhalen)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

Uitnodiging tot de communie
Zalig zij...
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communiezang
Gebed na de communie

14

SLOTRITUS
Zegen en wegzending
Na de zegen zegt of zingt men:

.

.
Voorzang: Gaat in vre - de heen!
Allen:
God zij dank ge - bracht.

.

Al - le - lu - ja, al - le - lu - ja.
Al - le - lu - ja, al - le - lu - ja.

DANKGEBED COMMUNIEVIERING
t. NRL; m. Fl. v.d. Putt/M. Pirenne

Aan

U zij al le eer en

God van de machten, in het
delen van het brood herkennen
A
wij uw Zoon, onder
ons aanwezig als de Verrezene. Wek ook
ons op tot waarachtig leven. –
Acclamatie

rie

tot in

eeu wig heid.

in liefde gaf werd beeld van uw
liefde voor ons. – Acclamatie

men,

a

men.

U komt aan het licht waar
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, vrede schenkt en zonden
vergeeft. Hij leeft onder ons,
nodigt ons uit in Hem te geloven en schenkt ons zijn Geest.
– Acclamatie

Wij prijzen U om uw Zoon Jezus
die weldoende rondging en opkwam voor zwakken en zieken.
Hij die zichzelf gaf ten einde toe
is onze weg ten leven geworden.
– Acclamatie

U hebt ons gemaakt tot mensen die leven uit nieuwe levenskracht om te gelijken op de
nieuwe Adam, Jezus Christus,
de Heer. Hij leeft met U tot in
eeuwigheid. Allen:

U hebt Jezus uit de doden doen
opstaan en Hem verheven aan
uw rechterhand. Hij die zichzelf
Aan

glo

U zij al le eer en

A

glo

men,
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GEZANGEN
1. Psalm 16

t. A. Bronkhorst; m. J. Bielen o.praem.

1. Voorzang 2. Allen

Refrein

Be hoed mij, God,

tot

U neem ik mijn

toe

vlucht.

be

ker,

De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker, Hij heeft mijn lot,
in zijn hand. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer, ik val
niet, want Hij staat naast mij. – Refrein
Voorzang

1. De

Heer

is

mijn

erf deel, mijn dronk uit

de

, en zonder zorg is mijn geest,
Daarom ben ik rustig en blij van hart
mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat Gij niet aan het
dodenrijk over, Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. – Refrein
Hij heeft mijn lot

in

zijn hand. Steeds houd ik mijn

o

gen

Gij zult mij de weg van het, leven wijzen om heel mijn vreugde te
vinden bij U, bestendig geluk aan uw zijde. – Refrein
ge richt op

de Heer,

ik

val niet, want Hij staat naast mij.

2. In resurrectione tuat. + m. Taizé
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Daar nu het feest van Pasen is

3. Daar nu het feest van Pasen is

t. + m.. Oud Twents paaslied (16e eeuw)
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1. Aan - bidt en dankt uw Va - der, God, die leeft van eeu- wig - heid. Aan
2. Aan - bidt en dankt de Ko-nings- zoon, die in de we- reld kwam en

&

###

œ œœœ œ
œ œ

,

œ œ œœ œ œ œ

˙. œ œ

1. Hem be - hoort het ko - ning- schap en al - le heer- lijk - heid. Ver 2. al de zon - den van zijn volk ge- hoor- zaam op zich nam. Nu
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1. kon - digt Hem en looft zijn Naam, be - zingt zijn won- der - macht. Dan
2. no - digt Hij zijn men - sen uit op t gro - te ko- nings- feest. En
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1. zal op aar - de vre - de zijn voor wie zijn hulp ver- wacht.
2. waar Hij leeft aan Va - ders hand, daar heerst een goe - de geest.
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Sta op!Een morgen (nieuw)

Lyrics by:

Music by:
arranged by:

5. Sta op! - Een morgen ongedacht
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18

˙

œ

ge - spro te - vo te min vol - ko -

›

ken.
ren.
nen.
men.

Kondigt het aan: de Heer is verrezen

6. Kondig het aan: de Heer is verrezen
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7. Het licht verdrijft de duisternis

tus

t. K. Lautenschütz; m. 1623 (Keulen)

Het licht verdrijft de duisternis, alleluia,
omdat de Heer verrezen is, alleluia.
Hij is het eeuwig levend woord, alleluia,
en Hij verlicht al wie Hem hoort, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
De waarheid leeft en sterft niet meer, alleluia.
Voorgoed verrezen is de Heer, alleluia.
Wie zich aan Hem heeft toegewijd, alleluia,
hij leeft door Hem in eeuwigheid, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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De Heer is waarlijk opgestaan, I

8. De Heer is waarlijk opgestaan
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t. J.C. van Leeuwen; m. 1623 (Keulen)
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de schep - ping is om U ver - blijd, al - le - lu - ja.
Hij maakt ons in zijn lief - de
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Want Je - zus, on - ze
De mor - gen van de
Hij roept ons naar zijn
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Heer is waar - lijk op - ge - staan, al - le - lu - ja.
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Heer her - won zijn heer - schap - pij, al - le - lu - ja.
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Ko - ning groot,
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ver - rees
in glo - rie van de dood, al - le - lu - ja.
zijt Gij
ver - re - zen uit uw graf, al - le - lu - ja.
Zijn Woord en Brood zijn on - ze spijs, al - le - lu - ja.
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1-3. Al - le - lu - ja,
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9. Verblijdt u alle volken
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al - le - lu - ja.
t. Psalm 117; m. Taizé

Christus is verrezen

10. Christus is verrezen
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Chris - tus is ver - re- zen, hal - le- lu - ja, hal - le - lu
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11. U zij de glorie

t. vert. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel

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.
Wie ingaat tot dit water

12. Wie ingaat tot dit water
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Christus die verrezen is

13. Christus die verrezen is
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14. Honger naar het levend Brood
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15. Alleluia, wij heffen ‘t aan
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LATIJNSE GEZANGEN
Introitus Psalm 139
Resurrexi, et adhuc tecum sum,
alleluia: posuisti super me
manum tuam, alleluia: mirabilis
facta est scientia tua, alleluia,
alleluia.

Verrezen ben Ik, en nog ben Ik bij
U, alleluia. Gij hebt uw hand op Mij
doen rusten, alleluia. Wonderbaar is
uw wijsheid, alleluia, alleluia.

Vidi aquam
Vidi aquam egredientem de
templo, a latere dextro, alleluia:
et omnes ad quos pervenit aqua
ista, salvi facti sunt, et dicent:
alleluia, alleluia.

Ik heb water zien vloeien uit de tempel, aan de rechterzijde. Alleluia.
Allen tot wie dit water kwam, zijn
gered. Zij roepen uit: alleluia, alleluia.

Graduale Psalm 118
Haec dies, quam fecit Dominus:
exsultemus et laetemur in ea. –
Confitemini Domino, quoniam
bonus: quoniam in saeculum
misericordia eius.

Dit is de dag, die de Heer heeft
gemaakt. Laten wij hem vieren in
jubel en blijdschap. – Looft de Heer,
want Hij is goed en zijn barmhartigheid zal nimmer ophouden.

Alleluia 1 Korintiërs 5
Alleluia, alleluia.
Pascha nostrum immolatus est
Christus. Alleluia.

Alleluia, alleluia.
Christus, ons Paaslam is geslacht:
Alleluia.

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, suda
rium et vestes. Surrexit Christus
spes mea: praecedet suos in
Galilaeam. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis,
victor Rex, miserere.

Stemt nu, gij christenen, een loflied
aan op het paaslam. Het lam heeft
de schapen vrijgekocht: Christus, de
zondeloze, heeft de zondaars met
de Vader verzoend. Dood en leven
voerden een wondere strijd: de Heer
van het leven, gestorven, heerst, herleefd. Zeg ons, Maria, wat hebt gij
onderweg gezien? Ik zag het graf
van Christus, die leeft, en de glorie
van Hem, die verrezen is. De hemelse getuigen, de zweetdoek en het
dodenkleed. Christus, mijn hoop,
is verrezen. Hij gaat de zijnen voor
naar Galilea. Wij weten dat Christus
waarlijk van de doden is opgestaan:
Gij, overwinnaar en koning, wil ons
genadig zijn.
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Offertorium Psalm 76
Terra tremuit, et quievit, dum
De aarde beefde en werd stil, toen
resurgeret in iudicio Deus, alleluia. God oprees ten oordeel. Alleluia.
Communio 1 Korintiërs 5
Pascha nostrum immolatus
est Christus, alleluia: itaque
epulemur in azymis sinceritatis
et veritatis, alleluia, alleluia,
alleluia.

Christus, ons paaslam, is geslacht;
laten wij dan feest vieren met het
zuivere brood van reinheid en waarheid. Alleluia, alleluia, alleluia

Introitus Exodus 13
Introduxit vos Dominus in
terram fluentem lac et mel,
alleluia: et ut lex Domini semper
sit in ore vestro, alleluia, alleluia.

De Heer heeft u gebracht in een land
van melk en honing. Alleluia. Nu
moet de wet van God altijd op uw
lippen zijn. Alleluia, alleluia.

Graduale Psalm 118
Haec dies, quam fecit Dominus:
exsultemus et laetemur in ea.
– Dicat nunc Israël, quoniam
bonus: quoniam in saeculum
misericordia eius.

Dit is de dag, die de Heer heeft
gemaakt. Laten wij hem vieren in
jubel en blijdschap. – Israël mag wel
zeggen, dat de Heer goed is, en zijn
barmhartigheid nimmer ophoudt.

Sequentie (naar keuze) zie vorige blz.
Alleluia Matteüs 28
Alleluia, alleluia.
Angelus Domini descendit
de caelo: et accedens revolvit
lapidem, et sedebat super eum.
Alleluia.

Alleluia, alleluia.
Een engel van de Heer daalde uit de
hemel neer, kwam naderbij, rolde
de steen weg en zette zich daarop
neer. Alleluia.

Offertorium Matteüs 28
Angelus Domini descendit de
caelo, et dixit mulieribus: Quem
quaeritis, surrexit, sicut dixit,
alleluia.

Een engel van de Heer daalde uit
de hemel, sprak de vrouwen aan en
zei: ‘Hij, die gij zoekt, is verrezen
zoals Hij gezegd heeft.’ Alleluia.

Communio Lucas 24
Surrexit Dominus, et apparuit
Petro. Alleluia.

De Heer is verrezen. Hij is aan Petrus
verschenen. Alleluia.
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Paasmorgen
Gebed
Heer, verleen ook aan ons om van uw vrede te genieten.
De heilige apostelen hebben uw vrede ontvangen
en deze over de gehele wereld verspreid
en terwijl zij bezig waren met de redding van het volk
verloren zij deze vrede niet
en is zij in hen niet minder geworden.
Ere zij de Heer en zijn barmhartigheid
want Hij heeft ons zeer lief
en geeft ons zijn vrede
en de genade van zijn heilige Geest.
Silouan de Athoniet ( 1866-1938)
Uit: de Heilige Silouan de Athoniet
Uitgeverij: Orthodox Logos, 2007

Hendrick van den Broeck (uit Mechelen, bijnaam Arrigo Fiammingo),
Opstanding (1571-1572). Sixtijnse Kapel, Vaticaan.

I

I

Geef ons Uw vrede
Heer God, u hebt ons alles gegeven,
geef ons nu ook vrede, de vrede van de rust,
de vrede van de sabbat, de vrede zonder avond.
Heel deze volmaakte ordening van zeer goede dingen
zal zijn tijd volmaken en voorbijgaan:
want zij hebben een morgen en een avond.
Augustinus (354-430)
Uit: De Belijdenissen
Uitgeverij: Damon, 2017

Het lege graf (paneel), Klosterneuburg (ca. 1350).

II

De Kerk van Christus
Zo gaat de kerk van Christus haar weg door de eeuwen heen. Ze
is levend in de mate waarin ze bezield wordt door de liefde van
haar gelovigen. Ze is sterk wanneer haar leden zich dag aan dag
wapenen met het oneindige geduld van het geloof. Ze is eindig
wanneer haar getrouwen , verre van haar te oordelen met de
bitterheid van de zelfgenoegzaamheid, bereid zijn haar zó lief
te hebben dat zij hun leven geven om te proberen haar vandaag
en iedere dag te vernieuwen.
Frère Roger Schütz (prior van Taizé), Vandaag van God.

Luca Signorelli, Petrus en Johannes (1477-1482).
Basilica di Santa Casa (Sacristie van St. John) in Loreto.

III

Meister von Hohenfurth, De drie Maria’s bij het graf (detail).

IV

Meer levend dan voorheen
Zodra het eerste moment van ontsteltenis en verrassing voorbij
is, hebben de vrouwen niet veel tijd nodig om te geloven. Zij
herinneren zich nog de woorden waarmee Jezus voorspeld had
wat nu hier gebeurd is. Zij spoedden zich naar de apostelen om
de blijde boodschap over te brengen.
Deze geloven echter niet. Het lijkt hun allemaal
oudevrouwenpraat. Dit is niet te verwonderen. Een eerste
moment van verrassing en twijfel was nodig. Hun hart kan niet
vooruitlopen op de tekenen. Bij beetjes, bij iedere verschijning
van Jezus aan de apostelen, alleen of in groep, zullen zij zich de
een na de ander neerliggen bij deze nieuwe overtuiging: de man
waarvan men dacht dat hij gestorven was, is weer springlevend,
meer levend dan hij het ooit was dan toen hij nog in hun midden
verkeerde.
André Louf, Mij liefde is U genoeg, Cyclus C.,

V

Aan gene zijde van de zon
Op het einde zullen wij van aangezicht tot aangezicht de
oneindige schoonheid van God ontmoeten Vgl. 1 Kor. 13, 12
en zullen wij met vreugdevolle bewondering het mysterie
van het heelal kunnen lezen, dat samen met ons zal delen in
de volheid zonder einde. Ja, wij zijn op weg naar de sabbat
van de eeuwigheid, naar het nieuwe Jeruzalem, naar het
gemeenschappelijke huis van de hemel. Jezus zegt ons:
“Zie, Ik maak alles nieuw” (Openb. 21, 5Openb. 21, 5).
Het eeuwige leven zal een gedeelde verwondering zijn,
waar ieder schepsel, lichtend veranderd, zijn plaats zal innemen
en de definitief bevrijde armen iets te bieden zal hebben.
Paus Franciscus, Ge prezen zijt Gij! Laudato Si!, nr.243

Berne Media Liturgie Heeswijk
wenst u zalig Pasen!
Francesco da Milano, Noli me tangere. Sala dei Battuti (begin 1500),
Duomo di Conegliano, Italië.

VI

Pasen
De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen.
En iedereen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.
Toon Hermans

Pasen
Nu is de kracht van Pasen in ons
losgebarsten door de verrijzenis van Christus.
Nu vinden wij in onszelf een sterkte die niet de onze is,
en die ons rijkelijk wordt geschonken,
telkens als wij haar nodig hebben.
Thomas Merton, Wij zijn al één. Woorden voor elke dag van het jaar.

VII

