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Openingslied: 
 
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. 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
 
Kyrie: Missa Brevis – C. Leibl 
 
Gloria: Missa Brevis  
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Hand. 10, 34a.37-43 
 
Lezing uit de Handelingen der Apostelen. 
 
In die tijd nam Petrus het woord en sprak:  
Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn 
optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe 
God Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. 
Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwinglandij 
van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij getuigen van 
alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft.  
Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.  
God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten 
verschijnen, niet aan het hele volk,  
maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen,  
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aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben,  
nadat Hij uit de doden was opgestaan; Hij gaf ons de opdracht aan het 
volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter 
is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle Profeten het 
getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, door zijn Naam vergiffenis 
van zonden verkrijgt. 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm: Psalm 118  muziek Fr. Bullens 
 
Refrein: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 
              Wij zullen hem vieren in blijdschap. 
 
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 
eindeloos is zijn erbarmen. 
Stammen van Israël, dankt de Heer: 
eindeloos is zijn erbarmen.    Refrein: 
 
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. Refrein: 
 
De steen die de bouwers hebben versmaad, 
die is tot hoeksteen geworden. 
Het is de Heer, die dit heeft gedaan, 
een wonder voor onze ogen. 
 
Tweede lezing: Kol., 3, 1-4 
 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse 
 
Broeders en zusters, 
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt  
zoekt wat boven is, 
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.  
Zint op het hemelse, niet op het aardse. 
Gij zijt immers gestorven 
en uw leven is nu met Christus verborgen in God. 
Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt 
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
Woord van de Heer 
allen: Wij danken God. 
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Alleluia: 
Christus, ons Paaslam is geslacht, laat ons Hem vieren met vreugde. 
Alleluia. 
 
Lezing uit het evangelie  Joh.20,1-9. 
De Heer zij met u. 
allen:  En met uw geest. 
 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 
allen:  Lof zij U Christus. 
 
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de 
morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het  
graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, 
de door Jezus beminde leerling en zei tot hen: Ze hebben de Heer uit het 
graf genomen en wij weten niet, waar ze Hem hebben neergelegd. 
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze 
liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit 
en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de 
zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem 
volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de 
zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, 
niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een 
andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf 
was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog 
niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de 
doden moest opstaan. 
 
Zo spreekt de Heer 
allen:  Wij danken God. 
 
Ev. Accl.: GvL 263 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
U komt lof toe, U onze zang, U alle glorie Vader, Zoon en heilige Geest, 
In alle eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.  
En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, 
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vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen, 
één in wezen met de Vader,  
en dóór wie alles geschapen is.  
Hij is voor ons, mensen, 
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen 
door de heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.  
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.  
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.  
Hij zal wederkomen in heerlijkheid  
om te oordelen levenden en doden.  
En aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;  
die met de Vader en de Zoon 
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.  
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.  
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk. Amen. 
 
 
Voorbede:  
allen:  Heer van het leven, maak alles nieuw. 
 
 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
 
Offerande: Christians, shout – 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. 
 
Hell’s dark powers flee before him; 
Christians, hasten to adore him. 
Satan cannot harm you now: 
Sin’s dominion is laid low, 
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Therefore in full throated chorus 
Raise this song of praise before us: Alleluia. 
 
Nature now, her youth renewing, 
Flowers in his path is strewing, 
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. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
Aanhef prefatie: GvL 281 
(prefatie IV van Pasen) 
V De Heer zij met u.  
allen:  en met uw geest 
 
V Verheft uw hart   
allen:  wij zijn met ons hart bij de Heer 
 
V Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
allen: 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 tijd bezingen wij U.  
Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht.  
Wat oud was, is teniet gedaan; wat neerlag is tot nieuw leven opgericht: 
in Christus is ons leven geheel en al hersteld.  
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: 

 
Sanctus / Benedictus: Missa Brevis 
 
(Euch. gebed XIIb) 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam.  
Altijd zijt Gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij 
ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw 
liefde vieren met brood en beker.  
 
Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit Hij nu voor ons de Schrift 
en wij herkennen Hem aan het breken van het brood.  
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Daarom bidden wij, almachtige God:  
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn,  
zodat Jezus Christus in ons midden  
komt met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.  
 
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en 
sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen, terwijl Hij zei:  
neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam,  
dat voor U gegeven wordt.   
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.  
Hij gaf 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. 
  
V Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Euch. Accl.:  
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
 en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 
Oneindig goede Vader,  
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening  
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.  
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven 
opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.  
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken er in uw eigen Zoon  
die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten  
opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, open en begaanbaar zij.  
   
Barmhartige God,  
laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde.  
Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed en maak  
nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.  
   
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Cornelis,  
leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan  
en maak hen trouw in de beleving van uw Evangelie.  
Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons;  
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,  
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in hun vreugden en hun hoop,  
hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.  
   
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters  
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd,  
en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. 
Breng hen tot het licht van uw verrijzenis.  
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis,  
waar plaats is voor velen.  
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:  
overvloedig leven in uw heerlijkheid.  
   
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen;  
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,  
Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden,  
met uw apostelen, met Marcus, de Evangelist  
en martelaren,  
met Vitus, Bonifatius, Titus Brandsma,  
met Martinus, Wiro en Dominicus  
en al de anderen die U genegen zijn,  
dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen  
door Jezus Christus, onze Heer.  
   
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 
V.: In gemeenschap, verbonden met Christus,  
durven wij vol vertrouwen bidden: 
 
Allen: 
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. 
 



 9 

V.: Verlos… 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 
Vredewens 
V      De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen: En met uw geest. 
 
 
Het breken van het Brood 
 
Agnus Dei: Missa Brevis 
 
Uitnodiging tot de communie 
V        Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
  Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
allen:       Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, 
  maar spreek, en ik zal gezond worden. 
 
Communie: Now the green blade rises – Alan Bullard (b. 1947) 
Now the green blade rises from the buried grain, 
Wheat that in the dark earth many days has lain; 
Love lives again, that with the dead has been: 
Love is come again, like wheat that springs up green. 
 
In the grave they laid him, 
Love whom we had slain, 
Thinking that he never would awake again, 
Laid in the earth like grain that sleeps unseen: 
Love is come again, like wheat that springs up green. 
 
Forth he came at Easter, like the risen grain, 
He that for the three days in the grave had lain; 
Quick from the dead our risen Lord is seen: 
Love is come again, like wheat that springs up green. 
 
When our hearts are wintry, grieving, or inpain, 
Then your touch can call us back to life again; 
Fields of our hearts that dead and bare have been: 
Love is come again, like wheat that springs up green! 
 
Slotgebed 
 
Zegen: GvL 343 
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V.:   De Heer zij met u. 
Allen:  En met uw geest. 
 
V.:  Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen  
        en u beschermen tegen alle gevaren van de zonde. 
Allen:  Amen. 
 
V.:   Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het  
  eeuwig leven roept,  
  u het geluk van de onsterfelijkheid schenken. 
Allen:  Amen. 
 
V.:   Moogt gij na de dagen van Christus’ lijden met blijdschap het 
  paasfeest viert,  
  met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige vreugde. 
Allen:  Amen. 
 
V.:   Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
Allen:  Amen. 
 
D.:   Gaat in vrede heen, alleluia. 
Allen:  God zij dank gebracht, alleluia. 
 
 
Slotlied: GvL 406 
 
Alleluia, wij heffen ’t aan: 
De Heer is waarlijk opgestaan. 
En waar ik ben of waar ik ga, 
Mijn ziele zingt: Alleluia! 
 
Dit is de grote blijde dag, 
Die David in zijn geest voorzag. 
Zingt nu met vreugd’zo zing ik na, 
Het blijde lied: alleluia. 
 
Lof zij het Lam, dat door zijn bloed 
Voor onze zonden heeft geboet. 
Zijn bitt’re dood schonk ons gena’, 
Zo zingen wij: alleluia. 
 
 
 
 


