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De wijding van de paaskaars 
Het ontsteken van de paaskaars 
Verspreiding van het Licht 

 
Alle aanwezigen hebben een kaarsje.  
De kerk is donker.  
Achterin de kerk vindt de wijding van de paaskaars plaats.  
De wierookkorrels worden geplaatst: zegen en gebed uit missaal. 
Het ontsteken van de paaskaars met een stukje hout en een brandend 
kooltje.  
zingen: in middenpad: 
 

D.   Licht van Christus.   
allen: Heer wij danken U. 
 

alle aanwezigen krijgen licht uitgedeeld.  
 

zingen: halverwege de trap: 
D.   Licht van Christus.   
allen: Heer wij danken U. 
 

zingen: op priesterkoor 
 
D.   Licht van Christus.   
allen: Heer wij danken U. 
 

Lampen nog uit. Bewieroking paaskaars. Daarna: 
 
Paasjubelzang 
D.  
Laat juichen heel het hemelkoor van engelen, laat juichen om die grote 
Koning, juichen om de Overwinning! Laat de trompetten klinken in het 
rond! 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 verdreven is. Vol luister straalt de kerk van God op 
aarde, en juichend klinken Paasgezangen. Laat ook onze eigen tempel 
luide weerklinken van ons jubellied. 
allen: Laat juichen heel het koor van Gods gemeente.  

  Laat juichen om zo'n grote koning!  
  Juichen om de overwinning!  
  Laat de trompetten klinken in het rond. 

(D.  De Heer zij met u.) 
(allen: En met uw geest.) 
D.   Verheft uw hart. 
allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
D.   Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
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allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
D.  
Ja, Gij zijt onze dankbaarheid waardig, Vader en Heer van al wat 
bestaat. Met hart en ziel zingen wij U lof om Jezus Christus, uw Zoon, 
wiens bloed ons vrijheid en vergeving heeft gebracht. Hij is het Paaslam, 
dat tot redding van Gods volk in deze nacht voor ons wordt geofferd.  
In deze nacht trekt Israël uit Egypte en gaat droogvoets door de Rode 
Zee. In deze nacht wijst een stralen licht de weg, het licht dat alle 
duisternis verdrijft. In deze nacht heeft Jezus Christus de ketenen van de 
dood verbroken en is Hij als overwinnaar uit de doden opgestaan.  
Hoe goed zijt Gij, Heer God, hoezeer hebt Gij ons liefgehad.  
Gij hebt uw Zoon gegeven voor onze bevrijding, zijn dood heeft onze 
schuldigheid doorkruist, ons lot heeft Hij ten goede gekeerd.  
Dit is de heilige nacht waarin duisternis wijkt en zonde wordt vergeven, 
vreugde komt voor droefheid, een gelukkige nacht, waarin God en 
mensen elkander vinden.  
Heilige Vader, aanvaard in deze glorierijke paasnacht het loflied dat de 
kerk U toezingt nu zij haar licht heeft ontstoken.  
Laat dit licht onverminderd schijnen, morgen en alle dagen in alles wat 
wij doen, in heel ons leven. Laat het zijn als de verrezen Christus, de 
morgenster, die, eens verrezen, nu nimmermeer zal ondergaan. Wij 
bidden U, Heer, die ons geschapen heeft, geef vrede in onze dagen, laat 
de vreugde van dit paasfeest voor ons een blijvende vreugde zijn door 
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. 
 
allen: Laat juichen heel het koor van Gods gemeente.  

  Laat juichen om zo'n grote koning!  
  Juichen om de overwinning!  
  Laat de trompetten klinken in het rond.  

 
De kaarsen worden gedoofd, allen gaan zitten. 
 

Lezing uit het boek Genesis (Genesis 1,1.26-31a) 
In het begin schiep God hemel en aarde. 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 op de hele aardbodem aan u en alle bomen met 
zaaddragende vruchten; zij zullen u tot voedsel dienen. Maar aan alle wil-
de beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond 
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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. 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 al het werk dat Hij verricht had. 
Woord van de Heer.  
 
allen: Wij danken God.  
 

 
Psalm 104  
Refrein:  Zend uw geest, Heer, dan komt er weer leven,  
  dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 
 
Verheerlijk, mijn ziel de Heer, wat zijt Gij groot, Heer mijn God! 
Met glorie en luister zijt Gij gekleed, uw mantel is zuiver licht. Refrein: 
 
Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen, in eeuwigheid wankelt zij 
niet. Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven, het water stond boven 
de bergen uit. Refrein: 
 
De bronnen deedt Gij uitstromen in beken, die dringen zich tussen de 
bergen voort. En aan hun oevers nestelen vogels en zingen tussen het 
struikgewas. Refrein: 
 
Vanuit uw schuren besproeit Gij de bergen, de grond wordt gevoed door 
wat Gij haar geeft. 
Gij doet voor de dieren het gras opschieten en graan dat de mensen ten 
dienste staat. Refrein: 
 
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt. 
De aarde is vol van uw schepsels: de Heer zij altijd geprezen! Refrein: 

 
Gebed 
 

Lezing uit het boek Exodus (Exodus 14,15-15,1) 
In die dagen sprak de Heer tot Mozes: "Wat roept gij 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 Israëlie-
ten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren 
halsstarrig maken zodat zij hen achterna gaan. En dan zal Ik Mij verheer-
lijken 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 
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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 de 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 we 
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 wagenmen-
ners." 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 Egypte-
naren er tegen in vluchtten dreef de Heer hen midden in de zee. Het water 
vloeide terug en overspoelde wagens en wagenmenners, heel de 
strijdmacht van de farao die de Israëlieten op de bodem van de zee 
achterna waren gegaan. Niet één bleef gespaard. De Israëlieten daaren-
tegen waren over de droge bodem door de zee getrokken, terwijl de wate-
ren 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.  
Woord van de Heer.  
allen: Wij danken God.  
 
 

Cantiek uit Exodus 
Refrein: De Heer bezing ik, de overwinnaar. 
 
De Heer bezing ik, de overwinnaar,  
paarden en ruiters dreef Hij in zee. 
De Heer is mijn kracht, Hem dank ik mijn redding, 
de Heer  is mijn God, voor Hem is dit lied. Refrein: 
 
De God van mijn vaderen, Hem zal ik prijzen, 
een machtig strijder, zijn naam is de Heer. 
Farao’s wagens, zijn legers verdronken, 
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de Rietzee verzwolg de keur van zijn volk. Refrein: 
 
De golven zijn over hen heen geslagen,  
zij zijn als een steen in de diepte gestort. 
Uw hand, Heer, die machtiger is dan de mensen, 
uw hand heeft de vijand ten val gebracht. Refrein: 
 
Gij hebt hen gebracht naar uw eigen bezit, 
geplant op de berg waar Gij zelf wilde wonen; 
De heilige plaats, Heer, die Gij had gemaakt: 
de Heer zal daar heersen voor altijd en eeuwig. Refrein: 
 
Gebed 
 
Lezing uit de profeet Jesaja 55, 1-11 
 
Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! 
Ook gij die geen geld hebt, komt toch. 
Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen.  
Komt kopen wijn en melk. 
Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is?  
Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt?  
Luistert, luistert naar Mij: 
dan eet gij wat goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs.  
Neigt uw oor en komt naar Mij en luistert en gij zult leven. 
Een blijvend verbond ga Ik sluiten met u; 
de gunst, aan David verleend, verloochen Ik niet.  
Hem heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren,  
tot vorst en gebieder over de naties. 
Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij niet kent  
en een volk dat u niet kent snelt naar u toe  
omwille van Israëls Heilige, die u verheerlijkt. 
Zoekt de Heer nu Hij zich Iaat vinden,  
roept Hem aan nu Hij nabij is. 
De ongerechtige moet zijn weg verlaten,  
de zondaar zijn gedachten; 
hij moet naar de Heer terugkeren  
de Heer zal zich erbarmen 
- terug naar onze God, die altijd wil vergeven. 
 
Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,  
mijn wegen niet uw wegen, zegt het orakel van de Heer, 
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,  
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven  
en mijn gedachten uw gedachten. 
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Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen  
en daar pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, 
haar hebben bevrucht, zodat zij groen wordt,  
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven  
en het brood aan de eter, 
zo zal het ook gaan met het woord  
dat komt uit mijn mond: 
het keert niet vruchteloos naar Mij terug;  
het keert pas weer wanneer het mijn wil volbracht heeft 
en zijn zending heeft vervuld. 
Woord van de Heer.    
allen: Wij danken God. 
 
 
Psalm: Uit Jesaja 12 
Refrein:  
Gij zult in vreugde waterputten aan de bronnen van uw redder. 
 
Ja, God is mijn heil; ik verlaat mij op Hem,  
ik hoef voor geen onheil te vrezen. 
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht, 
Hij toont zich mijn helper en redder. 
Refrein: 
 
Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,  
verkondigt de volken zijn machtige daden,  
maakt alom zijn grootheid bekend. 
Refrein: 
 
Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,  
laat heel de aarde het horen. 
Verheugt u em juicht, gij die Sion bewoont,  
want Israëls Heilige woont in uw midden. 
Refrein: 
 
Gebed 
 
Onder het Gloria worden de kaarsen aangestoken en de klokken geluid. 
 
Gloria: Missa in C – J. E. Eberlin (1702 -1762) 
 
Gebed 
 
Uit de brief aan de Romeinen (Rom.6, 3-11) 
Broeders en zusters, gij weet toch, dat de doop, waardoor wij één zijn 
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geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door 
de doop 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 de 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. 
Woord van de Heer.  
allen: Wij danken God.  
 
 

Alleluia 
 
Alleluia  Alleluia 
 
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,  
eindeloos is zijn erbarmen! 
Stammen van Israël, dankt de Heer,  
eindeloos is zijn erbarmen! Alleluia 
 
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. Alleluia 
 
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. Alleluia 
 
 
Evangelie Marcus 16, 1-8 
D.         De Heer zij met u. 
allen:   En met uw geest. 
 
D.          Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
  Christus volgens Marcus. 
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allen: Lof zij U, Christus. 
 
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." 
De vrouwen gingen naar buiten en vluchten weg van het graf,  
want schrik en ontsteltenis hadden hen overweldigd. 
En uit vrees zeiden ze er niemand iets van. 
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 
 
Acclamatie: Alleluia, alleluia, alleluia. (2x) 

 

Verkondiging 
 
De kaarsen van de aanwezigen worden aangestoken. 
 
 

Vernieuwing van de doopbeloften 
B.     Zult u zich altijd verzetten tegen kwaad en onrecht om vrijheid   
      te leven als kinderen van God? 
allen: Ja, dat beloof ik. 
 
B.     Zult u zich verzetten tegen de verleidingen van kwaad en    
      zonde, zodat het kwaad zich niet van u meester maakt. 
allen: Ja, dat beloof ik. 
 
B.     Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 
      aarde? 
allen: Ik geloof. 
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B.     Gelooft u in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die   
      geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en 
      begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods    
      rechterhand? 
allen: Ik geloof. 
 
B.     Gelooft u in de heilige Geest, gelooft u de heilige Kerk, het     
      Lichaam van de Heer, samengeroepen en uitgezonden om te   
      doen wat Hij heeft gedaan, gelooft u de gemeenschap van de   
      heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het   
      lichaam en het eeuwig leven? 
allen: Ik geloof. 
 
B.     Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus    
      Christus die ons heeft doen herboren worden uit water en    
      heilige Geest en ons vergeving heeft geschonken van onze   
      zonden, ons door zijn genade bewaren tot het eeuwig leven in   
      Christus Jezus onze Heer. 
allen: Amen. 
 
 
Voorbede: 
allen: Heer van het leven, maak alles nieuw. 

 
Offerandelied:  
Christians, shout for joy and gladness -J.S. Bach/ Alan Bullard 
 
Christians, shout for joy and gladness, 
Cast away all fear and sadness: 
Jesus, Prince of love and might, 
Endless life has brought to light, 
He has broken death’s dark prison 
And from out the grave has risen. 
Alleluia, alleluia. 
 
Hell’s dark powers flee before him; 
Christians, hasten to adore him. 
Satan cannot harm you now: 
Sin’s dominion is laid low, 
Therefore in full throated chorus 
Raise this song of praise before us: 
Alleluia, alleluia. 
 
Nature now, her youth renewing, 
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Flowers in his path is stewing, 
While the birds on every tree 
To sing his praise make melody. 
Field and forest, sky and ocean 
Swell the strain of glad devotion, 
Alleluia, alleluia! 
 
 
B.        Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan   
           worden door God, de almachtige Vader. 
allen:  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 
 

Prefatie en eucharistisch gebed 
 

B.  De Heer zij met u.  
allen: En met uw geest.  
 
B.  Verheft uw hart. 
allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
 
B.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
allen: 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 in deze nacht de 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: 
 
Sanctus/Benedictus: Missa in C - Eberlin 
 
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 het 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 
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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. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
 

allen:   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 de 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 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 en onze 
bisschop Cornelis 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 Sint Jozef haar bruidegom,  
met zijn apostelen, met Marcus, met Vitus, Bonifatius, Titus, Martinus, 
Wiro en Dominicus 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.  
allen:  Amen. 
 
Onze Vader:  gesproken 
b. Aangespoord door een gebod van de Heer 
 en door zijn goddelijk woord onderricht, 
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 durven wij vol vertrouwen bidden: 
a. 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. 
b. Verlos… 
a. Want van U is het koninkrijk en de kracht 
 En de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 
Vredewens 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen:     En met uw geest. 
 
Agnus Dei: Missa in C - Eberlin 
Zalig zij… 
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
allen:       Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, 
  maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
Communielied: Christ the Lord is ris’n again! – R. Shephard (b. 1949) 
 
Christ the Lord is ris’n again! 
Christ hath broken ev’ry chain! 
Hark, angelic voices cry, 
Singing evermore on high, 
Alleluia, alleluia! 
 
He who gave for us his life, 
Who for us endured the strife, 
Is our Paschal Lamb today! 
We too sing for joy and say 
Alleluia, alleluia! 
 
He who bore all pain and loss 
Comfortless upon the cross, 
Lives in glory now on high, 
Pleads for us, and hears our cry. 
Alleluia, alleluia! 
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He who slumbered in the grave 
Is exalted now to save; 
Now through Christendom it rings 
That the Lamb is King of kings. 
Alleluia, alleluia! 
 
Thou, our Paschal Lamb indeed, 
Christ, today your people feed; 
Take our sins and guilt away, 
Let us sing by night and day, 
Alleluia, alleluia! 
 
Slotgebed 
 
eventueel: 
 
Gebed bij de overige paaskaarsen 
na een inleiding: 
 
Goede God, 
maak ons ontvankelijk 
voor dit bijzondere teken van Christus in ons midden, 
zijn Licht, ook voor ons. 
Dat het een bron van hoop is 
wanneer duisternis over ons leven neerdaalt. 
 
Dat het Licht ons geloof aanwakkert 
in de verrijzenis van uw Zoon. 
Dat het in ons het vuur ontsteekt van uw liefde 
die geen grenzen kent. 
Dat het bron van licht en leven is 
voor alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. 
Vandaag en alle dagen door Christus onze Levende Heer. 
Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zegen en wegzending (GvL 343) 
B.  De Heer zij met u. 
allen: En met uw geest. 
D.  Buigt uw hoofd voor de zegen.  
 
B.  Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen  
  en u beschermen tegen alle gevaren van de zonde. 
allen: Amen. 
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B.  Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het   
             eeuwig leven roept, u het geluk van de onsterfelijkheid   
            schenken. 
allen: Amen. 
 
B.  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. 
allen: Amen. 
 
B.  Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
allen: Amen. 
 
D.  Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia. 
allen: God zij dank gebracht, alleluia, alleluia. 
 
 
Slotlied:  
Het licht verdrijft de duisternis, alleluia, 
Omdat de Heer verrezen is, alleluia. 
Hij is het eeuwig levend Woord, alleluia, 
En Hij verlicht al wie Hem hoort, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia 
 
De waarheid leeft en sterft niet meer, alleluia. 
Voorgoed verrezen is de Heer, alleluia. 
Wie zich aan Hem heeft toegewijd, alleluia. 
Hij leeft door Hem in eeuwigheid, alleluia. 
Alleluia, allelluia, alleluia. 
 
O Heer met Pasen opgestaan, alleluia. 
Leer ons de weg, door U gegaan, alleluia, 
En toon ons in het eeuwig Licht, alleluia, 
De luister van uw Aangezicht! Alleluia, 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Zalig Pasen!  
 
 
 
 
 
 


