Paaswake 2022
Lourdesparochie
Voorganger en assistenten komen in stilte de kerk in en
verzamelen zich rond de Paaskaars op een lage standaard
en de vuurpot. Bij het altaar staat ook een zevenarmige
kandelaar.
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.
De voorganger zingt:
Iedereen antwoord
met het zingen van:
Dit doen we drie keer

♫ V: Licht van Christus
♫ A: Heer, wij danken U

(De gelovigen worden uitgenodigd om naar voren te komen om
hun kaarsje aan te steken aan de paaskaars,die op een lage
standaard staat.
Hier wordt door het koor gezongen:
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♫ There is a candle in every soul
There is a candle in every soul
Some brightly burning, some dark and cold
There is a Spirit who brings fire
Ignites a candle and makes His home.
Refrein:

Carry your candles, run to the darkness
Seek out the lonely, the tires and worm
Hold out your candle for all to see it
Take your candle, and go light your world 2x

We are a family whose hearts are blazing
So let's raise our candles and light up the sky
Praying to our Father, in the name of Jezus
Make us a beacon in darkest times
Refrein
Vertaling
Er is een kaars in elke ziel
Sommige helder brandend, sommige donker en koud
En er is een geest die een vuur brengt.
Ontsteekt een kaars en maakt zijn thuis
Refrein:

Draag je kaars en ren naar de duisternis.
Zoek de hulpelozen, verward en verscheurd
En steek je kaars uit voor iedereen om het te zien
neem je kaars, en ga je wereld verlichten

Want we zijn een familie wiens hart laait
Dus laten we onze kaarsen opsteken en de hemel oplichten
Bidden tot Onze Vader, in de naam van Jezus
Maak van ons een baken in de donkerste tijden. Refrein

♫ Paasjubelzang
Voorganger zingt eerst de
paasjubelzang, daarna door iedereen
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Paasjubelzang.
Pr. Laat juichen heel het
hemelkoor van engelen
Laat juichen om die grote koning,
juichen om de overwinning!
Laat de trompetten klinken in het rond.
Pr.

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.

Al:

Laat juichen heel het hemelkoor van engelen
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 heen
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

DIENST VAN HET WOORD
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 morgen.
Dat was de derde dag.
God sprak:
“Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf,
die de dag van de nacht zullen scheiden;
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zij moeten als tekens dienen,
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 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;
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gij moet het water van de zee bevolken
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 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
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en over al het gedierte dat over de grond kruipt.”
En God sprak:
“Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen
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 heel goed was.
Het werd avond en 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 morgen.
Dat was de zevende dag.
8

♫ Lied: Geest van God
Geest van God, blaas op mij,
Liefdesadem die bevrijdt.
Geest van God, blaas op mij,
Laat het vuur weer vlammen.
Refrein:

Neem mijn hart en mijn ziel,
Zodat ik uw genade zie.
Leid mij naar uw heiligdom,
Blaas op mij.

Woord van God, spreek tot mij,
Zacht en stil, diep in mijn hart.
Woord van God, spreek tot mij,
Troost, genees, herstel mij.
Refrein
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
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
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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
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
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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 Een toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog,
Biddend om een nieuwe morgen,
Om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
Al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
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Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht.

Refrein

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht.

Refrein 2x

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: Eer aan God / Glory to God
Glory to god in the Highest
And peace to god’s. people on earth (4x)
Lord god, Heavenly king,
Almighty god and father
We worship you
We give you thanks
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We praise you for your glory
Glory to god in the Highest
And peace to god’s. people on earth (2x)
Lord Jesus Christ
Only son of the father
Lord god, lamb of god
You take away
The sins of the world
Have mercy on us (2x)
You are seated at
The right hand of the father
Receive our prayer, (2x)
Glory to god in the Highest
And peace to god’s. people on earth (2x)
For you alone
Are the holy one
You alone are the lord
You alone are the most high
Jesus Christ
With the holy spirit
In the glory of God
The Father. Amen
Glory to god in the Highest
And peace to god’s. people on earth (4x)
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
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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 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: Worthy is the Lamb
Alleluia, Alleluia
For our Lord God Almighty reigns
Alleluia, Alleluia
For our Lord God Almighty reigns
Alleluia, Holy Holy
Are You Lord God Almighty
Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb
You are holy, Holy
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb. Amen
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Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas, 24, 1-12
Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen zeer vroeg in
de morgen naar het graf, met de welriekende kruiden die zij
klaar gemaakt hadden. Zij vonden de steen weggerold van het
graf, gingen er binnen, maar vonden er het lichaam van de
Heer Jezus niet. Terwijl zij niet wisten daarvan te denken,
stonden er plotseling twee mannen voor hen in een stralend
wit kleed. Toen zij van schrik bevangen het hoofd naar de
grond bogen, vroegen de mannen haar: "Waarom zoekt ge de
levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen.
Herinnert u hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft: de
Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige
mensenhanden en Hij moet aan het kruis worden geslagen,
maar op de derde dag zal Hij verrijzen." Zij herinnerden zich zijn
woorden, ze keerden van het graf terug en brachten dit alles
over aan de elf en aan al de anderen. Het waren Maria
Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus; de
andere vrouwen die met hen waren, vertelden aan de
apostelen hetzelfde. Maar dat verhaal leek de apostelen
beuzelpraat en zij geloofden hen niet. Toch liep Petrus ijlings
naar het graf; hij bukte zich voorover maar zag alleen de
zwachtels. Daarop ging hij terug, verbaasd nadenkend over
hetgeen er gebeurd was.
Woord van de Heer – Wij danken God.
Verkondiging
Wijding van het doopwater.
Pr. Zoals Israël door het water gegaan is
en een nieuw begin van leven mocht ervaren,
zo willen ook wij het oude leven achter ons te laten.
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Wij mogen herboren worden uit water en geest.
Daarom willen wij dit water zegenen
en het bestemmen voor de doop
van allen die hier naar toe komen
om als gedoopten deel uit te maken
van de gemeenschap rond Schrift en Tafel.
De paaskaars wordt van de kandelaar genomen en in het
doopwater gehouden.
Het is de Heer zelf die ons in de doop is voorgegaan.
Zegen + dan, trouwe Vader in de hemel,
dit water door onze Heer Jezus Christus
en maak het tot leven gevend doopwater
voor allen die in zijn voetspoor willen gaan.
Dat alle dopelingen herboren mogen worden
in de heilige Geest.
Amen.
De kaars wordt weer op de standaard gezet.
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.
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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.
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
Besprenkeling van allen met het doopwater.
Lied Majesteit
Majesteit, groot is Zijn Majesteit
Lof zij Jezus Glorie, hulde en eer
Majesteit, God, die de Zijne leidt
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon
Zijn heerschappij
Dus verhoog, maak eeuwig groot
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De Naam van Jezus
Volk van God, kom en breng lof
Aan Jezus de Koning
Majesteit, groot is zijn Majesteit
Dwars door de dood, werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!
.
Voorbede
V. God van alle machten, God van hemel en aarde,
in deze nacht vol toekomst en hoop bidden we tot U
die ons een nieuw begin van leven schept:
L:

voor alle mensen die onderweg zijn naar morgen
en naar nieuwe levenskansen;
dat zij mensen mogen ontmoeten
die tegen alle doodsheid in leven weten te wekken,
liefde willen geven, toekomst durven bieden...
Laat ons bidden....
A. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Voor alle mensen voor wie het ook dit jaar geen Pasen wordt:
mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en misbruik;
we denken vooral aan de mensen uit Oekraine,
dat zij een veilig onderkomen vinden en gastvrijheid mogen
ontmoeten...
Laat ons bidden.
Voor alle mensen die openstaan voor het geheim van uw
levenskracht;
dat zij zich gedragen weten en elke dag opnieuw mogen ervaren
dat echte liefde en dienstbaarheid tot het uiterste gaat...
Laat ons bidden....
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Voor alle christenen, waar ook ter wereld, op dit nachtelijk uur
bijeen;
dat zij met Pasen van harte geloven in een nieuw begin van
leven en in hun doen en laten gestalte geven aan de navolging
van uw verrezen Zoon...
Laat ons bidden.
Pr. Barmhartige God,
sla acht op ons gebed
en laat ons leven in het vertrouwen
dat Gij met ons meegaat.
Zo bidden wij U voor vandaag
en alle dagen die Gij ons geeft.
Amen

Klaarmaken van de gaven.
♫ Aan uw Tafel
U nodigt mij aan tafel
om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven,
Dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte,
ik volg U met ontzag:
een plaats van rust
waar ik U ontmoeten mag.
U ziet mijn hart en leven,
de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen,
die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten,
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verbergen kan niet meer:
in vertrouwen
leg ik alles voor U neer.
De beker in uw handen,
neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn.
Waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel,
genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd
En wordt gezien
U deelt met mij de maaltijd,
reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter
dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade,
die werkzaam is in mij:
door de kracht
van uw genade ben ik vrij!
door de kracht
van uw genade ben ik vrij! (4x)

Oproep tot het gebed
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan
worden door God, de almachtige Vader.
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.
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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 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:
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♫ Heilig, heilig, heilig
Heilig, heilig, heilig
Zingen wij vandaag
Heilig, heilig, heilig
God zal met ons zijn
Santu, santu, santu
Nos ké ofrese
Santu, santu, santu
Nos kurason na dje
Santu, santu, santu
Hopi orashon
Santu, santu, santu
Lo trese bendishon
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;
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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.
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.
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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.
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:
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♫ Lam Gods
Lam van God, Lam van God.
Dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons. (bis)
Hahahaaaa hahhahaaa hahhahaaaaa (Bis)
Lam van God, Lam van God.
Dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geeft vrede,
Heer, geeft vrede overal
Heer, geeft vrede overal
Hahahaaaa hahhahaaa hahhahaaaaa (4)
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.
Communie:
Tijdens het communie uitreiken wordt er gezongen:
♫ Lied: Uw genade is mij genoeg
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon
Hoor hoe de menigte schreeuwt en roept: kruisig hem
Zo gaf God zijn eigen zoon
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Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden wordt hij veracht
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
Als hij roept: het is volbracht
Refrein:

Ja ik dank u voor uw genade o heer
Dat u het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg

In het rijk van de dood is hij neergedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft hij dit gedaan
Maar de steen van het graf is nu weggehaald
Jezus leeft hij is opgestaan

Refrein

En nu kom ik tot u met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor u neer
U bent koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste heer

Refrein

Uw genade is mij genoeg
Uw genade is mij genoeg
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.
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Mededelingen
Wegzending en zegen
V.:
Al.:

De Heer zij met U.
En met Uw Geest.

V.: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en de heilige Geest.
Al.: Amen.
V.:
Al.:

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

♫ Slotlied: . Imagine
Imagine There’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace, you
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one
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Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world, you
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one

Zalig Pasen!
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