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LICHTRITUS 
 
Ontsteken en bewieroken van de paaskaars 
De bisschop leidt met een kort woord de viering in. De paaskaars wordt aangestoken.  
 

D. Licht van Christus. 
K. Heer, wij danken U. 
 

De paaskaars wordt bewierookt.  

 
Paasjubelzang 
Laat juichen, heel het hemelkoor van eng’len, 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. 

 

 
 
D. De Heer is met u. 
K. En met uw geest. 
D. Verheft uw hart. 
K. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
D. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
K. 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 geofferd wordt. In deze nacht trekt Israël uit 
Egypte en gaat droogvoets door de Rode Zee. In deze nacht wijst een stralend 
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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 mens 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. 

K. Laat juichen… 
 

 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 

B. Broeders en zusters, luisteren we nu na dit plechtig begin van deze Paaswake 
naar het Woord van God. Wij gaan nu overwegen hoe in het verre verleden 
God, die ons geschapen heeft, zijn volk heeft gered en hoe Hij in de volheid 
van de tijden zijn Zoon gezonden heeft om ons te verlossen. Bidden wij de 
Heer, die dit heilswerk is begonnen in het mysterie van zijn sterven en 
verrijzenis, dat Hij het in ons tot voltooiing brengt. 

 
Eerste lezing – Uit het boek Genesis (1,1 – 2,2) 
L. 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.  

  
 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. 

  
 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 



5 
 

was. God sprak: ‘Het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend 
gewas en de 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. 

  
 God sprak: ‘Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf die de dag van de 

nacht zullen scheiden; 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. 

  
 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; 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. 

  
 God sprak: ‘Het land moet levende wezens voortbrengen 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 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. 

  
 Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze toegerust zijn. 
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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. 

A. Wij danken God. 
 

Antwoordpsalm 104 

 
 

1. Verheerlijk, mijn ziel de Heer, wat zijt Gij groot, Heer mijn God. 
Hoe veel ik het wat Gij gedaan hebt, Heer,  
de aarde is vol van uw schepsels.      

  
2. Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, en keren terug tot de aarde. 

Maar zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven,  
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.     

  
3. De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan. Hij vinde zijn vreugde in al zijn 

schepsels. Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,  
dan zal ik mij in de Heer verheugen.      

 

Gebed 

Tweede lezing – Uit het boek Exodus (14, 15 – 15, 1) 

L. 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 Israëlieten 
over de droge bodem over de zee trekken. Ik ga de 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 
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de zee droog land en de wateren spleten vaneen. Zo trokken de Israëlieten over 
de droge bodem van 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 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 tegen in vluchtten dreef de Heer hen midden in de zee. 
Het water vloeide terug 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 heen getrokken, 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. 
Woord van de Heer. 

A. Wij danken God. 
 

 
Kantiek van Mozes  

 

 
1. De Heer is mijn kracht en mijn lied; Hem dank ik mijn heil. De Heer is mijn 

God, Hem wil ik prijzen, de God van mijn vaderen, Hem wil ik bezingen, de 
Heer is een krijgsheld, zijn Naam is de Heer    

  
2. Uw rechterhand, Heer, heeft zich machtig geheven. Uw rechterhand, Heer, 

bracht de vijand ten val. Door uw briesende adem hoopte het water zich op 
 stolden de golven midden in zee.     

  
3. De vijanden schreeuwden: Zet ze na, haal ze in; we verdelen de buit, slaan 
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iedereen  neer! Toen blies Gij uw adem, en de zee overviel ze; ze zonken als 
lood in de kolkende vloed.      

  
4. Wie is er, Heer, onder de goden als Gij, wie is als Gij in uw heilige luister? 

Uw liefde verloste en leide uw volk, uw kracht ging het voor tot uw heilige 
woning.        

 
Gebed 
 
Derde lezing – Uit de Profeet Ezechiël (36, 16-17a + 18-28) 
L. Het woord van de Heer kwam tot Mij: ‘Mensenkind, toen het volk van Israël 

nog op zijn eigen grond woonde heeft het deze door zijn handel en wandel 
verontreinigd. Daarom liet Ik mijn woede over hen de vrije loop, vanwege 
het bloed dat ze op de grond vergoten hadden en omdat ze de grond 
verontreinigd hadden met hun afgoden. Daarom verspreidde Ik hen onder de 
heidenvolken en werden ze verstrooid over de landen: naar hun handel en 
wandel heb Ik hen gevonnist. En bij al de heidenvolken waar ze gekomen 
waren ontwijdden ze mijn heilige Naam doordat men van hen zei: dit is het 
volk van de Heer, en toch moesten ze weg uit zijn land. Dit deed Mij leed om 
mijn heilige Naam die het volk van Israël ontwijd had onder de heidenvolken 
waar ze gekomen zijn. Zeg daarom tot het volk van Israël: Ik zal mijn grote 
Naam die ontwijd is onder de heidenvolken, die gij tegenover hen ontwijd 
hebt, heiligen, opdat de heidenvolken erkennen dat Ik de Heer ben. Zo 
spreekt de Heer: Ik zal u wegbrengen uit de heidenvolken, u samenbrengen 
uit alle landen en u brengen naar uw eigen grond. Ik zal zuiver water op u 
sprenkelen en ge zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw 
afgoden zal Ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest 
in uw binnenste; Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een 
hart van vlees geven. Mijn geest zal Ik u geven in uw binnenste en Ik zal 
maken dat ge mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig 
onderhoudt. Ge zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb. Ge 
zult voor Mij een volk en Ik zal voor u een God zijn.’ 
Woord van de Heer. 

A. Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm 42 
Antifoon: Zoals een hert reikhalst naar levend water,  

zo wil ik, God, met heel mijn wezen naar U toe.  
Ik dorst naar God, de levende God.  
Ik dorst naar God, de levende God.   
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1. Wanneer sta ik eindelijk oog in oog met mijn God? 
Ik heb geen brood dan tranen, dag en nacht,  
en altijd weer hoor ik ze zeggen: waar blijft nu je God?  

  
2. God, geef mij vandaag en iedere dag een teken van liefde,  

dan zal ik voor U zingen tot diep in de nacht, zo lang ik besta.  
Een lied voor de God van mijn leven.  

  
3. Maar waarom zo moedeloos, waarom opstandig?  

Ik zal wachten op God, en eens zal ik Hem danken:  
Gij zijt mijn lijfsbehoud, Gij zijt mijn God.  

  
Gebed 
 
Lofzang – Missa Corona (W. van Belle) 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij 
loven U, wij prijzen en aanbidden U, wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw 
grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader, Heer 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus, Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij 
die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Gij die wegneemt de 
zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de 
Allerhoogste, Jezus Christus, met de heilige Geest, in de heerlijkheid van God de 
Vader. Amen. 

 
Gebed 
 
Vierde lezing – Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van  
                           Rome (6, 3-11) 
L. 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 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 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 
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uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. 
Woord van de Heer. 

A. Wij danken God. 

 
 
Alleluja – Psalm 118       

  
 

1. Looft de Heer, goedertieren is Hij; tot in eeuwigheid is zijn genade.  
Spreke het Israel uit: tot in eeuwigheid is zijn genade.   

  
2. De hand van de Heer toont zijn macht, de hand van de Heer is geven. Mijn 

wacht niet de dood ik mag leven en verhalen hoe handelt de Heer.  
  
3. De steen die de bouwers verwierpen, thans is hij tot hoeksteen geworden; door 

de Heer keer dit zijn bestand: het deed zich ons voor als een wonder.                                                                                            

  
Evangelie – Uit het heilig evangelie volgens Marcus (16, 1 – 8) 
D. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
D. Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. 
A. Lof zij U, Christus. 
D. Toen de sabbat voorbij was kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van 

Jakobus, en Salomé 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 voor u uit naar Galilea; daar zult ge Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.’ 
De vrouwen gingen naar buiten en vluchtten weg van het graf, want schrik 
en ontsteltenis hadden hen overweldigd. En uit vrees zeiden ze er niemand 
iets van. 
Woord van de Heer. 

A. Wij danken God. 
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Acclamatie  

 
 
Homilie 

 
VIERING VAN HET DOOPSEL 

 
 

Hernieuwing van de Doopbeloften 
B. Broeders en zusters, door het paasmysterie zijn wij in het doopsel begraven 

met Jezus Christus, om met Hem een nieuw leven te kunnen leiden. Daarom 
willen wij, nu de veertigdaagse voorbereiding op het Paasfeest ten einde is, 
onze doopbeloften opnieuw uitspreken.  
Zult u zich te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht om in vrijheid te 
leven als kinderen van God? 

A. Ja, dat beloof ik. 
B. Zult u zich verzetten tegen de bekoringen van zonde en onrecht, zodat het 

kwaad zich niet van u meester maakt? 
A. Ja, dat beloof ik. 
B. Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen? 
A. Ja, dat beloof ik. 
 
De celebrant vervolgt: 
B. Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde? 
A. Ik geloof. 
B. Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, geboren uit 

de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood 
is opgestaan en zit aan Gods rechterhand? 

A. Ik geloof. 
B. 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? 
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A. 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. 

A. Amen. 
 
 
Voorbeden 

 

LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE 
 
Offerandelied  

Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me: 
non moriar, sedvivam, et narrabo opera Domini, alleluia. 
 

B. 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 
B. De Heer is met u. 
A. En met uw geest. 
B. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
B. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
B. 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 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: 
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Sanctus – Missa cum Jubilo (M. Duruflé) 
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. 
 
Eucharistisch gebed II-c 
B./ 
Cc. 

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 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 aan zijn leerlingen met deze woorden: 
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. 
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de 

dood des Heren totdat Hij komt.      
   

 

B./ 
Cc. 

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. Zo 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. 

  
Cc. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde 

volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus, en Willem, onze 
bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
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Gedenk ook onze broeders en zusters die 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 tezamen met de maagd 

Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen die hier 
eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven 
deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. 

  
B./ 
Cc. 

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. 

A. Amen. 
 

 
COMMUNIERITUS 

 

Gebed des Heren                                                                                      
B. 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. 

B. 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.  
 

Vredeswens 
B. 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. 
B. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest. 
D. Wenst elkaar de vrede. 
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Agnus Dei – Missa cum Jubilo (M. Duruflé) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

 
 
Uitnodiging tot de communie 
B. 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.  
 
 

Communio – O filii et filiae 
 
Orgelspel 
 
Gebed na de communie 

 
 

SLOTRITUS 
 

Plechtige zegen en wegzending 
  

D. Buigt uw hoofd voor de zegen. 
  

C. Moge de almachtige God u op dit Paasfeest zegenen en u beschermen tegen 
de gevaren van de zonde. 

A. Amen. 
C. Moge Hij, die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het eeuwig leven 

roept, u het geluk van de onsterfelijkheid schenken. 
A. Amen. 
C. 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. 
A. Amen. 
  

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

D. Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia. 
A. God zij dank gebracht, alleluia, alleluia. 
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Slotlied  

 
 
Orgelsortie  


