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Buiten wordt het paasvuur ontstoken en gezegend,  
de wijding van de paaskaars, het ontsteken van de paaskaars 

en het binnendragen en verspreiding van het Licht. 
 
D.    Licht van Christus.   
allen: Heer wij danken U. 
 
D.    Licht van Christus.   
allen: Heer wij danken U. 
 
D.    Licht van Christus.   
allen: Heer wij danken U. 
 
 
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. 
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 
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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) 
 
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: 
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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) 
 
Woord van de Heer.  
allen: Wij danken God.  
 
 
Cantiek uit Exodus 
Refrein: De Heer bezing ik, de overwinnaar. 
allen: 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, 
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 (Jes.55, 1-11) 
 
Woord van de Heer.    
allen: Wij danken God. 
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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 
 
Aandacht voor overige paaskaarsen 
 
Gloria: Missa Brevis – Jacob de Haan 
 
Gebed 
 
Uit de brief aan de Romeinen (Rom.6, 3-11) 
 
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 
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Evangelie Lucas 24, 1 - 12 
D.         De Heer zij met u. 
allen:   En met uw geest. 
 
D.          Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
  Christus volgens Lucas. 
allen: Lof zij U, Christus. 
 
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 wat 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. 
Allen: Wij danken God. 
Acclamatie: Alleluia, -  Colin Mawby 
 
Verkondiging 
 
De kaarsen van de aanwezigen worden aangestoken.  
Ondertussen wordt gezongen: 
 
Litanie van alle heiligen 
k. Heer, ontferm U over ons. a. Heer, ontferm U over ons. 
k. Christus, ontferm U over ons. a. Christus, ontferm U over ons. 
k. Heer, ontferm U over ons. a. Heer, ontferm U over ons. 



 
 
7   

 

k. Heilige Maria, moeder van God. a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Michaël.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Alle heilige engelen van God.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Johannes de Doper.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Jozef.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Petrus en Paulus.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Andreas.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Johannes.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Maria Magdalena.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Stefanus.   a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Ignatius van Antiochië.   a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Laurentius.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Vitus.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Bonifatius.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige martelaren van Gorcum.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Perpetua en Felicitas.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Agnes.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Gregorius.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Augustinus.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Athanasius.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Basilius.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Martinus.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Willibrordus.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Benedictus.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Franciscus en Dominicus. a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Franciscus.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige pastoor van Ars.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Catharina van Siena.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Theresia.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Heilige Lidwina.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Zalige Titus Brandsma.  a. Wees onze voorspraak. 
k. Alle heiligen van God.  a. Wees onze voorspraak. 
 
k. Wees genadig.  a. Verlos ons Heer. 
k. Van alle kwaad.  a. Verlos ons Heer. 
k. Van alle zonde.  a. Verlos ons Heer. 
k. Van de eeuwige dood.  a. Verlos ons Heer. 
k. Door uw menswording.  a. Verlos ons Heer. 
k. Door uw dood en verrijzenis.  a. Verlos ons Heer. 
k. Door de komst van de heilige Geest. a. Verlos ons Heer. 
 
k. Wij zondaars. a. Wij bidden U, verhoor ons. 
k. Dat Gij dit doopwater waarin uw kinderen  
  tot nieuw leven komen, door uw genade  
  wilt heiligen. a. Wij bidden U, verhoor ons. 
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k. Jezus, Zoon van de levende God.  
       a. Wij bidden U, verhoor ons. 
 
k. Christus, aanhoor ons. a. Christus, aanhoor ons. 
k. Christus, verhoor ons. a. Christus, verhoor ons. 
 
Zegening van het doopwater 
 
Vernieuwing van de doopbeloften 
V.     Zult u zich altijd verzetten tegen kwaad en onrecht om vrijheid   
      te leven als kinderen van God? 
allen: Ja, dat beloof ik. 
 
V.     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. 
 
V.     Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 
      aarde? 
allen: Ik geloof. 
 
V.     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. 
 
V.     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. 
 
V.     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. 
 
Besprenkeling met het nieuwe doopwater 
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Lied: 
Ik heb water zien stromen uit de tempel, aan de rechterzijde, 
alleluia, alleluia; alleluia, alleluia. 
En allen tot wie dit water is gekomen, zijn verlost en zullen zeggen: 
alleluia, alleluia; alleluia, alleluia. 
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is Zijn 
erbarmen. 
 
Ik heb water zien stromen uit de tempel, aan de rechterzijde, 
alleluia, alleluia; alleluia, alleluia. 
En allen tot wie dit water is gekomen, zijn verlost en zullen zeggen: 
alleluia, alleluia; alleluia, alleluia. 
 
Voorbede: 
allen: Heer van het leven, maak alles nieuw. 

 
 
 
 
 
Offerande: 
Good Christian men rejoice and sing –  
E. Bullock (1890- 1979) 
 

Good Christian men rejoice and sing! Now is the triumph of our King! 
To all the world glad news we bring: Alleluia! 
 
The Lord of Life is risen for ay; Bring flowers of song to strew his way; 
Let all mankind rejoice and say: Alleluia! 
 
Praise we in songs of victory That Love, that Life which cannot die, 
And sing with hearts uplifted high: Alleluia! 
 
Thy name we bless, O risen Lord, And sing today with one accord 
The life laid down, the Life restored: Alleluia! 
 
 
V.        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 
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Prefatie en eucharistisch gebed 
 
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. 
 
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 Brevis – Jacob de Haan 
 
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 
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 
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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:  gezongen 
V.  Aangespoord…  
allen: Onze Vader, … 
V.  Verlos… 
allen: 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 Brevis – Jacob de Haan 
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. 
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Communielied:  The head that once was crowned with thorns  
   – J. Clarke 
Slotgebed -  Mededelingen 
 
Zegen en wegzending (GvL 343) 
V. De Heer zij met u. 
allen: En met uw geest. 
D. Buigt uw hoofd voor de zegen.  
 
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. 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. 
 
V. 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. 


