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OPENINGSRITUS
Openingslied
Daar nu het feest van Pasen is, alleluia!
Wij zingen van Heer Jesu Christ, alleluia!
Waar dat ik ben of waar ik ga, alleluia!
Mijn ziel die zingt: alleluia, alleluia!
Lof zij dat zuiv’re Godslam zoet, alleluia!
Dat ons verlost heeft door zijn bloed, alleluia!
Kruisteken en groet
C. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
A. Amen.
C. De Heer zij met u.
A. En met uw geest.
Woord ter inleiding
Kyrie - Missa Puerorum (J. Rheinberger)
Kyrie eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
Gloria – Missa Puerorum (J. Rheinberger)
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax Eer aan God in den hoge en vrede op
hominibus bonae voluntatis.
aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij
Laudamus te, benedicimus te,
loven U, wij prijzen en aanbidden U, wij
adoramus te, glorificamus te, gratias
verheerlijken U en zeggen U dank voor
agimus tibi propter magnam gloriam
uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse
tuam. Domine Deus, Rex cælestis,
koning, God, almachtige Vader, Heer
Deus Pater omnipotens. Domine Fili eniggeboren Zoon, Jezus Christus, Heer
unigenite, Iesu Christe. Domine
God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij
Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui
die wegneemt de zonden der wereld,
tollis peccata mundi, miserere nobis;
ontferm U over ons. Gij die wegneemt de
qui tollis peccata mundi, suscipe
zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
deprecationem nostram. Qui sedes ad Gij die zit aan de rechterhand van de
dexteram Patris, miserere nobis.
Vader, ontferm U over ons. Want Gij
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus
alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer,
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Dominus, tu solus Altissimus, Iesu
Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria
Dei Patris. Amen.

Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus,
met de heilige Geest, in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Collecta-gebed
LITURGIE VAN HET WOORD
Eerste lezing – Uit de Handelingen van de apostelen (10, 34a. 37-43)
L. 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
dwingelandij 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, 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 getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergiffenis
van zonden verkrijgt.’
Woord van de Heer.
A. Wij danken God.
Antwoordpsalm – Ps. 118

m. B.Bartelink
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Looft de Heer, goedertieren is Hij, tot in eeuwigheid is zijn genade. Spreke het
Israel uit: tot in eeuwigheid is zijn genade.
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De hand van de Heer toont zijn macht, de hand van de Heer is geheven, mij
wacht niet de dood, ik mag leven en verhalen hoe handelt de Heer.
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De steen, die de bouwers verwierpen, thans is hij tot hoeksteen geworden; door
de Heer kreeg dit zijn bestand, het deed zich ons voor als een wonder.
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Zie, deze dag schept de Heer, laat ons hem dienen met vreugde. O Heer, geef
ons dan uw heil, o Heer, geef dat we het behalen.

Tweede lezing – Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen (3, 1-4)
L. 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.
A. Wij danken God.
Sequentie
Victimae paschali laudes
immolent Christiani.
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitae mortuus,
regnat vivus.
Dic nobis Maria,
quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis
Angelicos testes,
sudarium, et vestes.
Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia.

Laat ons ‘t Lam van Pasen loven,
het Lam Gods met offers eren.
Ja, het Lam redt de schepen,
Christus brengt in zijn onschuld
ons arme zondaars tot de Vader.
Dood en leven, o wonder,
moeten strijden tezamen.
Die stierf, Hij leeft,
Hij is onze Koning.
Zeg het ons, Maria,
wat is het dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is
engelen als getuigen,
de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven!
Zie, Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk, Christus is verrezen:
stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, ontferm U.
Amen. Alleluia.

Alleluia
Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid.
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Evangelie – Uit het heilig evangelie volgens Johannes (20, 1-9)
D. De Heer zij met u.
A. En met uw geest.
D. Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
A. Lof zij U, Christus.
D. 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 de
andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan.
Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging er 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.
Woord van de Heer.
A. Wij danken God.
Homilie
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En 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, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof 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. Amen.
Voorbeden
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LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE
Offerandelied - Let all the world (t: G. Herbert / m: C.S. Lang)
Oproep tot gebed
C. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God,
de almachtige Vader.
A. 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
C. De Heer zij met u.
A. En met uw geest.
C. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
C. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
C. 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 op deze
dag 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 – Missa Puerorum (J. Rheinberger)
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine
Domini. Hosanna in excelsis.
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Eucharistisch gebed III-b
C.
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen,
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en
heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk
bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot west
moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. In
alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze Lichaam en
Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord
wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam
hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken.
Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam
te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
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 VOOR ALLE MENSEN
WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT
DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
A:
C.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de
dood des Heren totdat Hij komt.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn
glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol
verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit
offer aan, zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil er
uw Zoon in erkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef
dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.
Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden
tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het
erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige
maagd en moeder van God; met de heilige Jozef, haar Bruidegom, samen met
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uw apostelen en martelaren en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar
voor ons bidden.
Moge de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit
offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden
verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof:
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Willem, onze bisschop, met
alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt
verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God,
breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.

A.

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren, en die
van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf hopen daar
eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw
heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is
aan deze wereld.
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.

COMMUNIERITUS
Gebed des Heren
C.
Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk
woord onderricht durven wij zeggen:
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.
C.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat
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A.

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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.

Vredeswens
C. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat Ik u, mijn
vrede geef Ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk,
vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in
eeuwigheid.
A. Amen.
C. De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
D. Wenst elkaar de vrede.
Agnus Dei - Missa Puerorum (R. Rheinberger)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
miserere nobis.
wereld, ontferm U over ons.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
miserere nobis.
wereld, ontferm U over ons.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
dona nobis pacem.
wereld, geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
C. 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 en ik zal gezond
worden.
Communie
In de kerk wordt nu de H. Communie uitgereikt. Degenen die leven in volledige gemeenschap met de
Rooms-katholieke Kerk kunnen de H. Communie ontvangen. Andere aanwezigen zijn, indien zij
dat wensen, genodigd naar voren te komen met de handen gekruist op de borst, ten teken dat zij een
zegen willen ontvangen.
Communielied - Risen Lord (B. Rose)
Gebed na de communie
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SLOTRITUS
Slotlied: U zij de glorie
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Plechtige zegen en wegzending
C.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Buigt uw hoofd voor de zegen.

C.
A.
C.
A.
C.

Moge de almachtige God u op dit Paasfeest zegenen en u beschermen tegen
de gevaren van de zonde.
Amen.
Moge Hij, die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het eeuwig leven
roept, u het geluk van de onsterfelijkheid schenken.
Amen.

A.

Moogt gij die na de dagen van Christus’ lijden met blijdschap het Paasfeest
viert, met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige vreugde.
Amen.

C.
A.

En zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

D.
A.

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

Orgelsortie
Offertoire pour le jour de Paques (A.P.F. Boëly)
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†
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