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Weest niet bevreesd!
Jezus kwam hun tegemoet en zeide:
'Weest gegroet: Zij traden op Hem toe,
omklemden zijn voeten en aanbaden
Hem.
Matteüs 28, 9
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Openingsriten
♫ Lied: Christus die verrezen is
Christus die verrezen is,
doet ons samenkomen,
‘t maal van Zijn gedachtenis
wordt hier blij hernomen.
Refr.: Mensen 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 heft Hij
Adams dood verslagen. Refr.
Christus die verrezen is
straalt van eeuwig leven,
‘t maal van Zijn gedachtenis
zal dat ons ook geven. Refr.
Inleiding na de begroeting
Pasen. Dit is het feest waar we bij aangekomen zijn na alle
ervaringen van Jezus van de laatste week meegeleefd te
hebben: van het Hosanna van een heel volk op
Palmzondag, tot het vieren van het joodse paasfeest
binnen de intieme kring van zijn volgelingen, (welk, tussen
haakjes, een onverwachte wending kreeg) en het “Weg
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met Hem” van Goede Vrijdag. 2000 jaar lang hebben
mensen het herhaald en hebben ze zich proberen in te
leven in wat het allemaal kan betekenen.
Wanneer deze gebeurtenissen ergens in ons hoop hebben
doen gloren, dan moeten we ons ook afvragen, wat wij er
aan hebben gedaan om die hoop te voeden. Zijn we er
mee omgegaan als Maria Magdalena waarover het
evangelie van vandaag ons iets vertelt? Of hebben we de
diepste ervaringen, die niet in woorden te vatten zijn, in
ons toegelaten en hebben we er de consequenties uit
getrokken zoals Petrus, waarvan de eerste lezing spreekt?
Jezus is ons grote voorbeeld. Afhankelijk van onze
instelling kan Hij ook nu in deze crisistijd het licht op ons
pad zijn of minstens worden.
Zij die met Hem een band van liefde hebben, komt Hij
tegemoet, Hij laat hen ook nu in deze tijd niet in de steek.
Wij mogen Hem vandaag ontmoeten in deze
eucharistieviering.
Opdat wij dat doen met een eerlijk en oprecht hart, gaan
we bij onszelf na, wat onze verhouding met U God en met
onze medemensen mocht vertroebelen. Mochten daar
dingen zijn, dan vragen wij om ontferming.
Boeteact
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.
3

Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zuster, voor
mij te bidden tot de Heer, onze God.
♫ Glorialied: AANBIDT EN DANKT UW VADER GOD
Aanbidt en dankt uw Vader,
God die leeft van eeuwigheid;
Aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon, die in de wereld kwam
en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit op 't grote koningsfeest
en waar Hij leeft aan Vaders hand
daar heerst een goede Geest.
Collecta-gebed
God, almachtige Vader, dit is de tijd
waarop Gij uw Zoon Jezus uit de doden hebt
opgewekt.
Gij hebt Hem gezalfd met de heilige Geest
en verheven boven al wat leeft.
Wij vragen U: bevestig ons geloof in de verrezen Heer,
wek ons op uit crisis en dood.
Dat wij ons niet alleen maar vastklampen aan wat
voorbijgaat, maar uitzien naar wat van werkelijk
belang is en leidt tot de heerlijkheid bij U en met U.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...
4

Eerste lezing
Uit de Handelingen van de apostelen 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.
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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 zetten,
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'.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Antwoordpsalm
Psalm 16, 1-2a, 5.7-11
Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.
(of: Alleluja!)
Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het,
ik vind geen geluk buiten U.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.
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Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft, Hij spreekt ook
des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht
op de Heer, ik val niet, want Hij staat naast mij.
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.
Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn
vreugde te vinden bij U, bestendig geluk aan uw zijde.
♫ Tussenlied: GEROEPEN OM JEZUS' WEG TE GAAN
mel. Zomaar een dak . . .
God onze Heer, Schepper van leven,
Vader van ieder mensenkind.
U wilt uw zorg, uw liefde geven,
groten noch kleinen onbemind.
Dus roept U mensen van oudshér
in uw naam op te staan
en Jezus' weg te gaan.
Coronageweld zult U niet kiezen,
machten en krachten winnen niet!
Eens komt de tijd dat zij verliezen,
U wilt geluk en geen verdriet.
Dus zoekt U mensen naar uw hart
in uw naam op te staan
en Jezus' weg te gaan.
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Steeds roept U ons:
kies toch voor vrijheid,
maak u toch los van min geweld
leg af de haat, zoek toch de waarheid,
heb al uw hoop op Mij gesteld.
Zo wijst U mensen op hun taak,
in uw naam op te staan
en Jezus' weg te gaan.
Evangelielezing
Het vreugdevolle nieuws van Jezus' verrijzenis
verspreidt zich. Praatjes over lijkroof kunnen
het niet tegenhouden.
Uit het heilig evangelie volgens Matteüs 28, 8-15
In die tijd
gingen de vrouwen terstond weg van het graf
met vrees en grote vreugde,
en zij haastten zich
het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen.
En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zeide:
`Weest gegroet'.
Zij traden op Hem toe,
omklemden zijn voeten en aanbaden Hem.
Toen sprak Jezus tot hen:
`Weest niet bevreesd.
Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen
dat zij naar Galilea moeten gaan
en daar zullen zij Mij zien'.
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Terwijl de vrouwen nog onderweg waren,
gingen enkelen van de bewakers naar de stad
en berichtten aan de hogepriesters
alles wat er was voorgevallen.
Dezen hielden een bijeenkomst met de oudsten
en, na overleg, gaven ze aan de soldaten een flinke som
geld
met de opdracht:
`Zegt maar:
Zijn leerlingen zijn Hem in de nacht komen stelen
terwijl wij sliepen.
En mocht dit soms de landvoogd ter ore komen,
dan zullen wij hem wel kalmeren
en er voor zorgen dat gij geen last krijgt'.
Zij namen het geld aan en deden zoals hun voorgezegd
was.
Dit verhaal is onder de joden verder verteld
tot op de dag van vandaag.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Gebed van de gelovigen - voorbede
Broeders en zusters,
bidden wij tot God onze hemelse Vader in de Naam van
Jezus, de levende Heer, die zetelt aan Gods rechterhand.
Voor alle christenen:
dat zij in woord en daad mogen getuigen
van de verrijzenis van de Heer. Laat ons bidden…
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Voor de regeringsleiders:
dat zij in vrijheid de juiste beslissingen nemen en het
belang van mensen mogen eerbiedigen en bevorderen.
Laat ons bidden…
Voor allen die in deze crisisperiode leven in vrees:
dat de heilige Geest hen mag verlichten,
vertroosten en bemoedigen. Laat ons bidden…
Voor onszelf:
dat wij ondanks alles, leven vanuit de zekerheid
dat God ons liefheeft. Laat ons bidden…
Voor de intenties van onze gemeenschap, voor onze
overleden broeders en zusters, dat God hen doet delen in
het eeuwig leven en in de heerlijkheid van de verrijzenis.
Voor wie vertwijfeld zijn, dat zij de moed vinden om
niet te berusten en een eerste stap te zetten;
voor wie zieke en depressieve mensen begeleiden,
dat zij met geduld en vertrouwen
hun medemensen nabij mogen zijn. Laat ons bidden…
Hier volgen de intenties van de gelovige
gemeenschap..
Almachtige God,
Gij hebt uw Zoon uit de doden doen opstaan
en de apostelen door de heilige Geest
aangesteld als getuigen van zijn verrijzenis.
Wij bidden U: dat ook wij in woord en daad
getuigen van zijn paasmysterie worden
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en eens mogen delen in zijn heerlijkheid.
Door Christus onze Heer. Amen
♫ Lied De Heer is waarlijk opgestaan
De Heer is waarlijk oigestaan, Alleluia,
Nu breekt de nieuwe lente aan, Alleluia,
Want Jezus onze koning groot, Alleluia,
verrees in glorie van de dood, Alleluia,
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 het 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.
Gebed over de gaven
Leven gevende God,
de bijeenkomst van de vrienden met uw Zoon Jezus,
op donderdag, om het Joodse Paasfeest te vieren
krijgt een bijzondere betekenis op deze dagen van Pasen.
Nu blijkt dat brood en wijn
inderdaad de betekenis kunnen krijgen,
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die Jezus er aan heeft willen geven:
tekenen om vanuit de eeuwigheid
blijvend onder ons en in ons aanwezig te zijn.
Wij zijn hier samen
met brood en wijn in ons midden,
welke de vruchten zijn van werk van mensenhanden
en van uw scheppingskracht.
Moge dit samenzijn ook nu worden, teken
van de blijvende aanwezigheid van uw Zoon onder ons.
Dat vragen wij door Christus…
Prefatie
Pr.: De Heer zij met u.
Al.: De Heer zal u bewaren.
Pr.: Verheft uw hart.
Al.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Pr.: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Al.: 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 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;
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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...
Eucharistisch gebed II-b, met acclamatie 3
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,
dankt U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
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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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
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 uw heilige Geest.
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde,
voltooi uw liefde in onze gemeenschap
rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus,
onze bisschop Johannes
en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
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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 iaat 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 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.
Pr.:

Pr.:

Zo bidden wij U
met de woorden die Jezus,
Uw zoon, ons gegeven heeft:
Zo bidden wij U met de woorden die Jezus,
Uw zoon, ons gegeven heeft:
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Onze Vader
Vredeswens
Leven gevende God,
wij hebben de uitnodiging ontvangen
Jezus te volgen in wat Hij deed voor mensen.
Gedurende heel zijn leven
zochten mensen bevrijding bij Hem,
bevrijding van ziekte en ellende,
bevrijding van onrecht en kwaad,
bevrijding zelfs uit de dood.
Ontvangen bevrijding… bracht vrede aan al die mensen,
vrede tot in het diepste binnenste van het hart.
Leven gevende God, geef ons de moed
de uitnodiging van de verrezen Jezus aan te nemen
zodat ook wij zo met elkaar omgaan en elkaar steunen
daar …waar en hoe het in deze crisistijd maar mogelijk is
Dat dit dan met Uw hulp mag leiden tot niet alleen die
vrede delen, maar dat wij ook de diepste vrede,
de vrede van Jezus, in ons hart mogen ontvangen.
Moge die vrede dan met u allen zijn.
♫ Lam Gods
Uitnodiging tot Communie:
In navolging van wat gebeurde op Witte Donderdag,
worden wij uitgenodigd deel te nemen aan dit hemels
gastmaal, dat niet alleen een maaltijd is
ter herinnering aan een bevrijding uit de slavernij,
maar dat een Paasmaal wil zijn
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van verbondenheid met Jezus en
met elkaar, tot over de grenzen van zelfs de dood heen.
Wij prijzen ons gelukkig met deze uitnodiging.
Want zie, dit is…
♫ EET VAN HET BROOD mel. Zomaar een dak d-e
Eet van het brood, voedsel voor velen,
al wie er breekt, doet mensen goed,
gaat in Zijn spoor: delen is helen,
een klein begin van overvloed;
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Drink van de wijn, beker tot weten
waartoe wij hier geroepen zijn:
zegen en heil! Drinken en eten
om er te zijn voor groot en klein.
Sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
Beker en Brood, zijn om te weten:
Hij wil voor altijd bij ons zijn.
Telkens wanneer wij het vergeten
horen wij weer bij Brood en Wijn:
sterven is leven, dood het begin
van opstaan, verdergaan,
nog enkel in Zijn Naam.
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Gebed na de communie
God van leven en licht,
uw Woord hier gesproken
doet ons goed en bemoedigt ons.
In de gaven van uw tafel beleven wij uw aanwezigheid.
Wij bidden U: schenk ons durf en overtuigingskracht.
Dat wij vertrouwen op uw woord dat gaat,
dat wij opnieuw geboren worden,
opstaan en ten volle leven.
Dat vragen wij U omwille van Jezus, uw Zoon,
de eerste uit de doden, de Levende
in tijd en eeuwigheid. Amen.
Zegen
Laten wij dan nu weer van hier gaan,
de wijde wereld in,
vol van het woord dat
de vrouwen uit het evangelie vervult
en dat de leerlingen herkenden in Galilea.
Moge God ons daartoe zegenen:
Vader, Zoon en + heilige Geest. Amen.
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♫ Slotlied : GEEF VREDE HEER, GEEF VREDE (b)
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zolang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven,
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
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