Paaswake Bavokerk 2021

Voorganger en assistenten komen in stilte de kerk in.
Zegening van het vuur.
V.: Laat ons bidden:
Eeuwige God,
Gij, bron van heel de schepping,
Gij zijt een lichtende vuurgloed en
koestert al wat ademhaalt.
Wij vragen U: zegen + dit vuur
als bron van warmte en vonken van hoop,
waarin mensen de kracht tot leven vinden.
Dat het licht de duisternis in deze wereld mag verdrijven
en zo een teken van hoop en bemoediging mag zijn.
A.: Amen.
De Paaskaars wordt aangestoken met het nieuwe vuur.
♫
♫

V: Licht van Christus 3x
A: Heer, wij danken U 3x (voorzangers)

(De gelovigen worden uitgenodigd om naar voren te komen
om hun kaarsje aan te steken aan de paaskaars,die dan wel
even op een lage standaard moet staan.
Hier kan door de voorzangers gezongen worden LB 598 Als
alles duister is (Taize.
♫ Paasjubelzang
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Voorganger zingt eerst de paasjubelzang, daarna zangers.
♫ Laat juichen heel het hemelkoor van engelen
Laat juichen om die grote koning,
Juichen om de overwinning!
Laat de trompetten klinken in het rond.
V. 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 verdwenen 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 Gods gemeente
Laat juichen om die grote koning,
Juichen om de overwinning!
Laat de trompetten klinken in het rond.
Gebed
Barmhartige God,
Gij die bij nacht en ontij het licht zijt
en door de diepte van de dood hee een nieuw begin van
leven schept, Wees hier aanwezig en spreek tot ons hart.
Kom tot ons in uw Woord Jezus, uw Zoon,
Hij die uit de dood is opgestaan
en leeft bij U tot in eeuwigheid. Amen
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Allen gaan zitten. De kaarsen worden gedoofd. De
lichten in de kerk ontstoken
Lezing uit het boek Genesis 1, 1, 26-31; 2, 1-2
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte
en een hevige wind joeg de wateren op.
Toen sprak God: “Er moet licht zijn!” En er was licht.
En God zag dat het licht goed was.
God scheidde het licht van de duisternis;
het licht noemde God dag,
en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het
werd ochtend; dat was de eerste dag.
Ontsteken van de eerste kaars op de zevenarmige
kandelaar.
A.

En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen;
dat was de eerste dag.
God sprak:
“Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren,
een afscheiding tussen het ene water en het andere.”
En God maakte het uitspansel;
Hij scheidde het water onder het uitspansel
van het water erboven. Zo gebeurde het.
Het uitspansel noemde God hemel.
Het werd avond en het werd ochtend;
dat was de tweede dag.
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Ontsteken van de tweede kaars.
A.
En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen;
dat was de tweede dag.
God sprak: “Het water onder de hemel moet naar één
plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt.” Zo
gebeurde het. Het droge noemde God land,
en het samengevloeide water noemde Hij zee.
En God zag dat het goed was. God sprak:
“Het land moet zich tooien met jong groen gras,
zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn
soort hun vruchten dragen met zaad erin.”
En uit het land schoot jong groen gras op,
zaadvormend gewas, in allerlei soorten,
en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen,
met zaad erin. En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd ochtend;
dat was de derde dag.
Ontsteken van de derde kaars.
A.

En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen;
dat was de derde dag.

God sprak:
“Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf,
die de dag van de nacht zullen scheiden;
zij moeten als tekens dienen,
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zowel voor de feesten, als voor de dagen en de jaren
en tevens als lampen aan het hemelgewelf
om de aarde te verlichten.” Zo gebeurde het.
God maakte de twee grote lampen,
de grootste om over de dag te heersen,
de kleinste om te heersen over de nacht
en Hij maakte ook de sterren.
God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf
om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en
over de nacht en om het licht en de duisternis uiteen te
houden. En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd ochtend;
dat was de vierde dag.
Ontsteken van de vierde kaars.
A. En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen;
dat was de vierde dag.
God sprak:
“Het water moet wemelen van dieren
en boven het land moeten de vogels vliegen
langs het hemelgewelf.”
Toen schiep God de grote gedrochten van de zee
en al de krioelende dieren waar het water van wemelt,
soort na soort, en al de gevleugelde dieren,
soort na soort. En God zag dat het goed was.
God zegende ze en Hij sprak:
“Weest vruchtbaar en wordt talrijk;
gij moet het water van de zee bevolken
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en de vogels moeten talrijk worden op het land.”
Het werd avond en het werd ochtend;
dat was de vijfde dag.
Ontsteken van de vijfde kaars.
A. En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen;
dat was de vijfde dag.
God sprak:
“Het land moet levende wezens voortbrengen
van allerlei soort: tamme dieren, kruipende dieren
en wilde beesten van allerlei soort.”
Zo gebeurde het.
God maakte de wilde beesten, soort na soort,
de tamme dieren, soort na soort.
En God zag dat het goed was. 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:
“Weest vruchtbaar en wordt talrijk,
bevolkt de aarde en onderwerpt haar; heerst 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
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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.
Het werd avond en het werd ochtend;
dat was de zesde dag.
Ontsteken van de zesde kaars.
A. En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen;
dat was de zesde dag.
Zo werden de hemel en de aarde voltooid
en alles waarmee ze toegerust zijn.
Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht
had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van het
werk dat Hij verricht had.
Woord van de Heer – Wij danken God.
Ontsteken van de zevende kaars
A. En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen;
dat was de zevende dag.
♫ Lied: Alles wat adem heeft .....

( PP 158)
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Alles wat adem heeft love de Heer. (2x)
Looft God in zijn heilig domein,
looft Hem in zijn groots firmament
looft Hem om zijn daden van macht,
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid.
Alles wat adem heeft love de Heer. (2x)
Looft Hem met harp en met citer,
looft Hem met handtrom en reidans
looft Hem met snaren en fluit
Alles wat adem heeft love de Heer. (2x)
Looft Hem met slaande cimbalen
looft Hem met klinkende cimbels.
Alles wat adem heeft love de Heer, God lof!
Alles wat adem heeft love de Heer ( 2x )
Gebed.
Eeuwige en enige God, Gij maakt uw naam
gekend en bemind op aarde in de mens,
die Gij roept om naar uw beeld
alles wat leeft en ademhaalt,
in liefde te dienen en te bewaren;
laat uw stem tot ons klinken en herschep ons
naar het beeld van Hem,
Die onze broeder is geworden:
Jezus uw Zoon in eeuwigheid. Amen
Lezing uit het boek Exodus, 14, 15 - 15, 1.
In die dagen sprak de Heer tot Mozes: Wat roept ge Mij
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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 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 zijn blikken vanuit
de wolkkolom en de vuurzuil 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 wij
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
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Egyptenaren en hun wagens en hun 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 tegenin 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.
Zo spreekt de Heer: - A: Wij danken God.
♫ Lied Psalm 8: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw
naam ( PP 99)
refrein: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam,
allerwegen op aarde. (2x)
Gij die uw majesteit toont aan de hemel,
gij opent de mond van weerloze kinderen,
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt,
en brengt gij uw tegenstanders tot zwijgen.
Refrein
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Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt,
de zoon van Adam, dat hij u ter harte gaat. Refrein
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt,
en hem met glorie en luister gekroond,
Gij doet hem het werk van uw handen beheren,
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd, Refrein
schapen en runderen, alles en alles,
en ook de dieren in het vrije veld.
de vogels van de hemel, de vissen van de zee,
alwat er wandelt op de paden van het water.

Refrein

Gebed.
Eeuwige en betrouwbare God,
Uw hand heeft ons bevrijd:
Gij hebt voor ons een nieuw begin gemaakt,
Ons een weg gebaand en nieuwe toekomst gegeven;
Wij bidden U: ga zelf met ons op weg,
Zend ons uw Zoon als een Gids op onze uittocht,
Als onze Leidsman ten leven,
Tot in eeuwigheid. Amen.
Na 40 voorbereidingsdagen mogen we nu onze blijdschap in
de lofzang zingen. Tijdens het zingen van het Gloria worden
kerkklokken en altaar klokken geluid.
♫ Lofzang: (PP 37 )
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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 U 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.
Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Rome, 6, 3-11.
Broeders en zusters,
Gij weet toch dat het doopsel, waardoor wij één zijn
geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn
dood? Door het doopsel in zijn dood zijn wij met Hem
begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden,
zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is
opgewekt. Zijn wij één met Hem geworden door het beeld
van zijn dood dan moeten wij Hem ook volgen in zijn
opstanding, in de overtuiging dat onze oude mens met
Hem gekruisigd is; daardoor is aan het bestaan in de zonde
een einde gekomen, zodat wij niet langer aan de zonde
dienstbaar zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van
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de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij
weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet
meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem.
Door de dood die Hij gestorven is, heeft Hij eens voor al
afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft
alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf
beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in
Christus Jezus.
L. Zo spreekt de Heer. A. Wij danken God.
♫ Lied: Halleluja: De grote lofprijzing ( allen gaan staan)
Refrein: koor:
Alleluia, alleluia, alleluia
allen: Alleluia, alleluia, alleluia.
Looft God in Zijn heiligdom.
Looft Hem heel Zijn hemel om.
Looft Hem om Zijn grote macht,
Looft Hem naar Zijn grote kracht
Looft Hem met bazuingeschal,
Looft de Heer van het heelal.
Looft Hem! Laat de harpen slaan,
Looft Hem! Grijpt de citers aan.

Refrein

Refrein

Looft Hem dansend, groot en klein,
Looft Hem rinkend met de tamboerijn!
Looft Hem fluitend met de fluit,
Looft Hem op cimbaal en luit.
Refrein
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Spant uw snaren Hem ter eer:
Alleluia! Looft de Heer!
Looft Hem zingend al wat leeft,
Looft Hem al wat adem heeft!

Refrein.

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus, 16, 1-7.
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena,
Maria de moeder van Jakobus, en Salóme 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 ge Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft."
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
Preek
Wijding van het doopwater.
V. 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
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begin van de wereld joeg uw Geest als een storm over het
water en het water ontving van 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 het doopsel
onder uw geleide door het water gaan.
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 aan zijn leerlingen op:” Trek 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 kinderen die toch
geschapen zijn naar uw beeld, God en Heer, door dit teken
van het doopsel 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 priester laat de paaskaars driemaal in het water
zakken en vervolgt dan:
Wij vragen U: laat door uw Zoon de levenskracht van de
heilige Geest als een storm over dit water gaan,
En de paaskaars in het water houdend besluit hij:
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zodat allen die door het doopsel samen met Christus zijn
begraven ook met Hem uit het graf zullen opstaan en leven
door Christus onze Heer. A.: Amen.
Nu neemt de priester de paaskaars uit het water en
plaatst die op de standaard.
De hernieuwing van onze Doopbelofte.
Broeders en zusters,
zult u zich verzetten tegen kwaad en onrecht, tegen
onderdrukking van de medemens en de ander de kans
geven om in vrijheid te leven als kinderen van God?
Wilt u zorgvuldig met Gods schepping omgaan?
Al.: Ja, dat beloof ik.
Zult u omzien naar mensen om u heen die hulp nodig
hebben en als een echt christen leven?
Al.: Ja, dat beloof ik.
Zult u de Heer uw God dienen en uw hart voor Hem open
stellen? Al.: Ja, dat beloof ik.
Gelooft u in God, de almachtige vader, Schepper van hemel
en aarde? Al.:
Ik geloof.
Gelooft u 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,van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de
doden.
Al.: Ik geloof.
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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? Al.: Ik geloof.
Dit is ons geloof; dit is het geloof van de kerk
dat wij met overtuiging belijden
in Jezus Christus, onze Heer .Al.: Amen
Lied 424 De Heer is waarlijk opgestaan
Collecte
♫ Lied: De wijsheid van de zee.
Er is diepte in Gods goedheid als de wijsheid van de zee.
Er is een vriendelijkheid in Zijn gerechtigheid die de vrijheid
overstijgt. Nergens wordt de droeve wereld zo begrepen
als in de hemel.
En nergens worden fouten zo zacht beoordeeld.
Want Gods liefde is groter dan ons verstand meten kan,
en het hart van de Eeuwige is wonderlijk mild.
Door de grenzen van ons denken zien wij Zijn liefde te
beperkt. We jagen regels na met een ijver die Hij niet bezit.
Er is gulheid in de verlossing waarvoor Hij zich heeft
gegeven.
Er is vreugde en verlichting voor de weeklacht van ons hart.
Hij heeft genoeg barmhartigheid voor duizenden werelden
als de onze in de eindeloze onbegrensde ruimte van geluk.
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Dus treed elkaar tegemoet in zijn geest van zachtheid en
bemoediging.
Zo wordt ons leven verlicht door Gods aanwezigheid.
Zo wordt ons leven verlicht door Zijn aanwezigheid.


Oproep tot het gebed

 Gebed over de gaven
Barmhartige God,
wij danken U voor het brood en de wijn,
de tekenen waarin uw Zoon Jezus Christus
als de Levende onder ons aanwezig wil zijn.
Laten deze gaven ons sterken in de vaste overtuiging
dat een nieuw begin van leven altijd mogelijk is.
Door Jezus Christus, onze verrezen Heer. Amen
Prefatie
V.
De Heer zal bij u zijn.
A.
De Heer zal u bewaren.
V.
Verheft uw hart.
A.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God
A.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
V.: 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 heilige
nacht 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
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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 krachten die U loven,
die U dit lied toejuichen zonder einde: Heilig,
Eucharistisch gebed
V. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle
heiligheid. Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw
heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed
van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich
nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze
woorden:
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.
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Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij
belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan
het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U
omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te
staan en uw heilige dienst te verrichten.
Zó delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij
smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd,
tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele
wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met
Franciscus onze paus en Johannes onze bisschop en allen
die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn
in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij
op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in
het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij te zamen
met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de
heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en met alle
heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig
bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en
U loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.
Allen: 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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Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
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.
Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in
onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid,
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.
A. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredewens:
Lam Gods
Breken van het Brood:
V. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
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Communie:
Tijdens het communie uitreiken wordt er gezongen:
Lied: GvL 502 Het lied van het brood ten leven
Gebed na de communie
Barmhartige God,
wij danken U voor de opstanding van uw Zoon Jezus
Christus, waardoor Hij voor ons een nieuw begin van
leven mogelijk maakt.
Wij bidden U: blijf ons bezielen met zijn geestkracht,
opdat wij kunnen leven in navolging van Hem,
de eerstgeborene uit de doden,
nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen.
Mededelingen
Wegzending en zegen
V.:
Al.:

De Heer zij met U.
En met Uw Geest.

V. Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen en
u beschermen tegen alle gevaren van de zonden.
Al.: Amen
V.: Moge hij die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het
eeuwig leven roept, u het geluk van de onsterfelijkheid
schenken. Al.:
Amen.

23

V.: Moogt gij, die na dagen van Christus’ lijden met
blijdschap het paasfeest viert, met zijn hulp opgaan tot het
feest van eeuwige vreugde. Al.:
Amen.
V.: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en de heilige
Geest. Al.: Amen, Amen.
V.:
Al.:

Gaat in vrede heen, alleluia,alleluia.
God zij dank gebracht, alleluia,alleluia.

♫ Slotlied: . Het lied van de opstandig (192)
De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen
de rotsen die staan vanaf de dagen der
schepping, staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open
het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken
de steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven
die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten
als beken vol water,
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als beken vol toesnellende water,
schietend omlaag van de bergen,
als lachen en juichen
die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven

