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✓ De viering is aangepast aan de geldende maatregelen.  
Helaas mag u niet meezingen, u wordt toegezongen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaste gezangen uit: Kleine Barokmis van C. van Haperen 
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Openingslied: De Heer is waarlijk opgestaan 

De Heer is waarlijk opgestaan,  alleluja. 
Nu breekt de nieuwe lente aan,  alleluja, 
want Jezus, onze Koning groot,  alleluja, 
verrees in glorie van de dood,  alleluja. 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
 
Gij die de Vorst van vrede zijt,  alleluia, 
de schepping is om U verblijd, alleluia. 
De morgen van de eerste dag, alleluia, 
zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
 
De Heer herwon zijn heerschappij,  alleluia, 
Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij, alleluia. 
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia, 
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
 
 
Welkom  
 
 
Schuldbelijdenis 

A: 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. 

P: Moge…..  
A: Amen. 
 
 
Heer, ontferm U 

Heer, ontferm U  
Christus, ontferm U  
Heer, ontferm U  
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Lofzang 

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; 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  
 
 
Eerste lezing: 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 Nazareth zijn optreden begon in 
Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd 
heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en 
genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God 
was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden 
en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout 
geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen 
opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk maar aan de 
getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die  
met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was 
opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te 
getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden 
en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder 
die in Hem gelooft door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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Tussenzang: Christus die verrezen is 

Christus die verrezen is,  
doet ons samen komen; 
’t maal van zijn gedachtenis 
wordt hier blij hernomen. 
 
Refrein: 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 
Adam’s dood verslagen  Refrein 
 
Christus die verrezen is, 
straalt van eeuwig leven; 
’t maal van zijn gedachtenis  
zal dat ons ook geven  Refrein 
 
 
Tweede lezing: Kolossenzen 3, 1-4 

Broeders en zusters, als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt 
wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint 
op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw 
leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en 
wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
Halleluja  

Refrein: Alleluja 
 
Christus ons Paaslam is geslacht, laat ons Hem vieren met vreugde. 
Refrein. 
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Evangelie: Johannes 20, 1-9. 

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de 
morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het 
graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, 
de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: 'Ze hebben de Heer uit  
het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.' 
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze 
liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit 
en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de 
zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen.  
Simon Petrus die hem volgde kwam ook bij het graf en trad wel binnen. 
Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd 
had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold 
op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij 
het graf was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde want zij 
hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk 
uit de doden moest opstaan. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 
 
Verkondiging 
 
 
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 eeuwige leven. Amen. 
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Voorbede en Intenties – de intentiekaars wordt aangestoken 
 
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
Intermezzo: Gereed maken van de Tafel  
 
 Er wordt niet gecollecteerd.  
 U kunt uw gaven via de  
 GIVT app doneren of in het  
 offerblok bij het verlaten  
 van de kerk. 
 
 
Lied: Regina Coeli – A. Lotti (1667-1740) 
 
Regina coeli, laetare,  Verheug U, Hemelse Koningin, 
alleluia, laetare, alleluia.  verheug U, alleluia, alleluia, 
Quia quem meruisti portare,  Omdat Hij, die U zo waardig 
alleluia, alleluia,  hebt gedragen, alleluia,alleluia, 
risurrexit, sicut dixit,  is opgestaan zoals Hij heeft gezegd, 
alleluia, alleluia.  alleluia, alleluia. 
Ora pro nobis Deum,  Wees onze voorspraak bij God, 
alleluia, alleluia, alleluia  alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 

P:  Bidt, broeders en zusters… 
A: 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 

P: De Heer zal bij u zijn. A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan  A: Hij is onze dankbaarheid 
 de Heer, onze God.   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: 
 
Heilig 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde  
van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt 
in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
 
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.  
 
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. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en 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.  
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Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw 
Naam te verheerlijken.  
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. 

 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom, 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.  
 
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.  
 
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.  
 
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, 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 Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U 
worden verzoend.  
 
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen 
met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, onze bisschop, 
met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij 
U hebt verworven. 
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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.  
 
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. 
 
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.  
A: 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. 
 
P:  Verlos ons, Heer ….. 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
 eeuwigheid. Amen. 
 
 
Vredewens  
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Lam Gods 

P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
 ontferm U over ons. (2x) 
P: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
 geef ons de vrede. 
 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
P: Zalig zij ….. 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
 maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
 
Communielied: Russisch Paaslied 
 
Vertaling: Word verlicht, word verlicht nieuw Jerusalem, want de glorie 
 van de Heer is over U opgegaan. 
 Dans nu en verblijd u Sion. 
 En Gij, zuivere Moeder van God, verheug u over de 
 verrijzenis van uw Zoon. 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
  



12 

 

Zegen 
 
P: Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen en 

beschermen tegen alle gevaren van de zonde. 
A: Amen 
 
P: Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het eeuwige 

leven roept, u het geluk van de onsterfelijkheid schenken. 
A: Amen 
 
P:  Moge u die na de dagen van Christus’ lijden met blijdschap het 

paasfeest viert, met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige 
vreugde. 

A: Amen 
 
P: Zegene u de almachtige God, 
 Vader, Zoon en heilige Geest 
A: Amen 
 
P: Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia 
A: God zij dank gebracht, alleluia, alleluia  



13 

 

Slotlied: U zij de glorie 

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.  
 
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.  
 
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 immer meer. 
 
 
 
 



Bezinning 
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