Pasen
Zondag 17 april 2022

Openingslied: De Heer is waarlijk opgestaan

WELKOM en BESPRENKELING MET PAS GEWIJD WATER:

Lied: Wie ingaat tot dit water
Wie ingaat tot dit water,
gaat in tot die het water schiep:
de liefde van de Vader
is als het water diep.
Wie ingaat tot dit water,
gaat met die inging in ons vlees,
de Zoon van de genade
die uit de dood herrees.
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Wie ingaat tot dit water,
ontvangt die op het water zweeft,
die is uit Zoon en Vader,
de Geest die eeuwig leeft.
En opstaand uit dit water
vergeet hij 't land dat hij verliet,
omdat hij land en water
opnieuw geboren ziet.

Vaste gezangen komen uit: Missa Festiva van
Alexander Gretchaninoff (1864-1956)

Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Heer, ontferm u (over ons)
Christus, ontferm u (over ons)
Heer, ontferm u (over ons)

Gloria
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

Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de
mensen die Hij lief heeft.
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 ge3

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.

bed. 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 bij de opening van de schrift

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: Psalm 118

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen.
Stammen van Israël, dankt de Heer:
eindeloos is zijn erbarmen.
De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.

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
Sequentia
Victimae paschali laudes
immolent Christiani.
Agnus redemit oves:

Laat ons 't lam van Pasen loven,
't lam Gods met offers eren.
Ja het lam redt de schapen,
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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.
Surrexit Christus spes
mea: praecedet suos
in Galilaeam.
Scimus Christum
surrexisse a mortuis
vere: tu nobis, victor
Rex, miserere.
Amen. Alleluia

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,
Engelen als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
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.
Amen. Alleluia

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
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hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk
uit de doden moest opstaan.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God

Verkondiging

Credo
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.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van
hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en
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 door
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,
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.
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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.

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
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.

Voorbede en Intenties: de intentiekaars wordt aangestoken

Intermezzo: – Gereedmaken van de Tafel
Er wordt niet gecollecteerd.
U kunt uw bijdrage doneren in de
collectemandjes bij het
verlaten van de kerk
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Lied: An Easter Greeting – Martin How (*1931)
Christ is risen,
Christ is risen.
Tell it with a cheerful voice.
Christ is risen,
Christ is risen.
Let the whole
wide earth rejoice.
Alleluia, alleluia
Death is conquered,
man is free.
Christ is risen,
Christ is risen.
Christ has won the victory!
For as in Adam all die,
evenso in Christ shall all
be made alive:
I know that
my Redeemer liveth.
The Lord is risen,
the Lord is risen indeed!

Christus is verrezen,
Christus is verrezen.
Zeg het met een blijde stem.
Christus is verrezen.
Christus is verrezen,
Laat de hele
wijde wereld zich verheugen.
Halleluja, halleluja
De dood is overwonnen,
de mens is vrij.
Christus is verrezen,
Christus is verrezen.
Christus heeft de overwinning behaald!
Zoals allen in Adam stierven,
zo zullen allen in Christus
levend worden gemaakt:
Ik weet dat
mijn Verlosser leeft.
De Heer is opgestaan,
is de Heer waarlijk opgestaan!

Bereiding van de gaven
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.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan
de Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.
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P: 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:
K: Sanctus en Benedictus
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.

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.

P: 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.
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.
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P: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A:

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is
gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij 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 aanschijn te treden en U dit offer te bereiden. Wij hebben
deel voortaan aan het Lichaam en het Bloed van uw eerstgeboren
Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door
de kracht van de 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.
A: 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.
P: Verlos ons, Heer …..
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

Vredewens

Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. (2x)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
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.

Communie
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Communielied: Regina Coeli – A. Lotti (1667-1740)
Regina coeli, laetare,
alleluia, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare,
alleluia, alleluia,
risurrexit, sicut dixit,
alleluia, alleluia.
Ora pro nobis Deum,
alleluia, alleluia, alleluia

Verheug U, Hemelse Koningin,
verheug U, alleluia, alleluia,
Omdat Hij, die U zo waardig
hebt gedragen, alleluia,alleluia,
is opgestaan zoals Hij heeft gezegd,
alleluia, alleluia.
Wees onze voorspraak bij God,
alleluia, alleluia, alleluia.

Slotgebed

Mededelingen

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
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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.

Hallelujah uit de Messiah: Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
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Bezinning
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Zalig Pasen
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