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Hij was een van ons.  
 
Hij kon met ons delen,  
Hij leerde ons bidden.  
Hij sprak met ons.  
En wij geloofden in hem, in wat hij zei, in wie hij was.  
Nu blijft leegte over. 
Geleden, gekruisigd, gestorven en begraven. 
En toch zijn wij hier vanavond in de kerk en online samen.  
 
Dit kan toch niet het einde zijn? 
 
Lied Hoe ver is de nacht 
 
Hoe ver is de nacht, hoe ver 
Wachter hoever is de nacht? 
De morgen komt, 
Maar nog altijd is het nacht 
 
VIERING VAN HET LICHT. 
 
Gebed over de Paaskaars door de pastoor 
 
Lied Ontwaak  
 
Ontwaak Jij die slaapt, ontwaak 
Sta op uit de dood 
O, Zoon van mensen 
Zoon van David, ontwaak! 
 
Ontsteken van de paaskaars 
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Paaslofzang Exultet 
         
P:  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 van 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! 
 
Koor: Laat juichen heel het hemelkoor van engelen 

laat juichen om die grote koning, 
juichen om de overwinning! 
Laat de trompetten klinken in het rond. 
 

VIERING VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing uit het boek Genesis  
 
God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. 
 
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.  
 
De eerste kaars van de menora wordt aangestoken 
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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.  
 
De eerste kaars van de menora wordt aangestoken 
 
God sprak: “Het water onder de hemel moet naar een 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 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.  
 
De derde kaars van de menora wordt aangestoken 
 
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.  
 
De vierde kaars van de menora wordt aangestoken 
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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: “Wees vruchtbaar 
en word 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.  
 
De vijfde kaars van de menora wordt aangestoken 
 
God sprak: “Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei 
soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten 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: “Wees vruchtbaar en word talrijk; 
bevolk de aarde en onderwerp haar; heers 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.   
 
De zesde kaars van de menora wordt aangestoken 
 
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.  
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Hij rustte op de zevende dag van het werk dat Hij verricht had.   
 
De zevende kaars van de menora wordt aangestoken 
 
Tussenzang: Lied van de doortocht 
 
Diep ondergedompeld, volk overstuur. 
Tussen twee oevers, brandend als vuur. 
God, wat een wereld, hoog als een muur, 
barrevoets zoekend naar vriend of buur. 
Zo golven mensen over de zee,  
wie maakt de tocht met hen mee? 
 
Refrein:  Die heeft gezworen, hij heft zijn hand, 

tot wij herboren zijn geland. (2x) 
 

Verloren, herboren, hart in het lijf 
Dood en verschrikking, bijna voorbij 
Hand om de schouder, samen op reis 
Weg in de toekomst zijn wij bevrijd 
Zo golven mensen, over de zee 
Wie maakt de toch met hen mee? 
 
Refrein 
 
Gedragen door water, donkere weg. 
Golvende bergen, even geslecht. 
Drooggewaaid leven, zeeën verlegd, 
langzaamaan bij het begin terecht. 
Zo golven mensen over de zee, 
wie maakt de toch met hen mee? 
 
Refrein 
 
Gebed door de pastoor 
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Tweede lezing uit het boek Exodus 
 
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 door 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 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 vanuit de wolkkolom en de vuurzuil zijn 
blikken 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 wagen menners,  heel de strijdmacht van Farao 
die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna waren gegaan. Niet 
een bleef gespaard.  
De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de zee 
heengetrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand 
vormden.  
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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. 
 
Lied Het gebeurde in een nacht 
 
Het gebeurde in een nacht, 
toen alles was verloren. 
Geen mens die ooit nog had verwacht, 
zijn ware Naam te horen. 
 
Ontsteek een lamp voor onze ogen, 
ontsteek haar aan het eerste licht. 
Open het boek waarin ons leven, 
een naam krijgt en een nieuw gezicht. 
Naam krijgt en een nieuw gezicht! 
 
Het gebeurde in een nacht, 
toen een Mens bleef vertrouwen. 
De bron van alle levenskracht, 
zijn toekomst ging ontvouwen. 
 
Ontsteek een lamp voor onze ogen, 
ontsteek hem voor het eerste licht. 
Open het boek waarin ons leven, 
Een Naam krijgt en een nieuw gezicht. 
Naam krijgt en een nieuw gezicht! 
 
Gebed door de pastoor 
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Derde lezing uit de profeet Jesaja  
 
Met een eeuwige liefde heeft jouw God zich over je ontfermd 
 
Hij die u schiep... Hij is uw Bruidegom, Hij is uw Schepper; zijn Naam is: 
Heer der Hemelse Machten;  
Hij wordt genoemd: Uw verlosser, Israels Heilige, God van Geheel de 
Aarde!  
Een verlaten, zielsbedroefde vrouw zijt gij Maar de Heer roept u weer bij 
uw naam.  
Want - zo zegt uw God - kan iemand de geliefde van zijn jeugd wel 
verstoten? In een plotselinge opwelling heb Ik u in de steek gelaten, maar 
met een grote barmhartigheid zoek Ik u weer op; In een vlaag van toorn 
heb Ik voor een ogenblik mijn aangezicht van u afgewend  
Maar- zo spreekt de Heer, uw Verlosser- 
 Met een eeuwige liefde ontferm Ik Mij weer over u.  
Zoals Ik ten tijde van Noach gezworen heb dat de wateren de aarde nooit 
meer zouden bedekken, zo zweer Ik nu nooit meer op u vertoornd te zijn 
en u nooit meer te bedreigen.  
Want de bergen mogen wankelen, de heuvels schudden, maar mijn trouw 
jegens u zal niet wankelen en mijn verbond van liefde niet breken, zegt de 
Heer die u barmhartig is.  
Ongelukkige Stad, door stormen geplaagd en troosteloos, zie, uw 
grondvesten leg Ik met jaspis, uw fundamenten met saffier; uw tinnen 
maak Ik van robijnen, uw poorten van karbonkels, uw muren van kostbare 
stenen.  
Uw kinderen zullen door de Heer onderricht worden en een diepe vrede 
valt uw zonen ten deel. Gij zult gegrondvest zijn op gerechtigheid:  
Weet u dus vrij van onderdrukking: gij hebt niets te vrezen!  
En vrij van verschrikking: want geen verschrikking zal u nog ooit 
overvallen! 
 
De altaarkaarsen worden aangestoken.  
De klokken worden geluid. 
 
Gloria uit Taize    
 
Koor:Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo 
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V: En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
A:Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U.  
A:Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
A:Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
A:Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
A:Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
A:Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
A: met de Heilige Geest, In de heerlijkheid van God de Vader. Amen 
 
Koor: Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo 
 
Gebed door de pastoor 
 
Epistellezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen 
 
Broeders en zusters, 
Door de doop die ons één maakte met Jezus Christus, werd zijn dood 
ook onze dood. Dat weten jullie toch wel!  
Door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals 
Christus uit de dood is opgewekt door de grote macht van de Vader, zo 
gaan ook wij een nieuw leven leiden. Want als wij één zijn geworden 
met Christus door te sterven zoals Hij, zullen wij ook één met hem zijn 
door op te staan zoals Hij. Dit weten we: de zondige mens die we 
vroeger geweest zijn, is met Christus aan het kruis geslagen om aan ons 
zondig bestaan een einde te maken, en zo staan we niet langer in dienst 
van de zonde.  
Want de aanspraken van de zonde gelden niet meer voor wie gestorven 
is.  
We zijn gestorven met Christus; daarom geloven we dat we met hem 
ook zullen leven!  
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Want we weten dat Christus uit de dood is opgestaan en niet meer kan 
sterven; de dood heeft geen macht meer over hem. Want door de dood 
die Hij stierf, heeft hij afgerekend met de zonde, eens en voor al. Maar 
nu hij leeft, leeft hij alleen voor God. Zo moeten jullie ook jezelf zien: 
dood voor de zonde maar levend voor God, in jullie eenheid met Jezus 
Christus! 
 
Evangelie-acclamatie Alleluja   we staan 
 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
 
Evangelielezing Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Marcus 
 
Toen de sabbat voorbij was kochten Maria Magdalena, Maria de moeder 
van Jakobus, en Salome welriekende kruiden om Hem te gaan balsamen. 
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.  
 
Evangelieacclamatie Surrexit Dominus Vere uit Taize 
 
Surrexit Dominus Vere, Alleluja, Alleluja 
Surrexit Christus hodie, Alleluja, Alleluja 
De Heer is waarlijk Verrezen,  
Christus is vandaag opgestaan 
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Overweging door de pastoor 
 
Hernieuwing van de doopbeloften  
 
P: Nu de veertigdagentijd ten einde is, willen wij in deze paasnacht onze 
doopbeloften opnieuw uitspreken als hernieuwd teken van geloof. 
Daarom: 
 
Zult u zich ten allen tijde verzetten tegen onrecht om in vrijheid te leven 
als kinderen van God? 
A: Ja, dat beloof ik. 
P: Zult u zich verzetten tegen de verleidingen van het kwaad? 
A: Ja, dat beloof ik. 
P:Zult u de Heer uw God dienen, en Hem alleen? 
A: Ja, dat beloof ik. 
P: Gelooft u in God de Almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde? 
A: Ik geloof. 
P:Gelooft u in Jezus Christus, 
zijn enige geboren Zoon, onze Heer 
Die ontvangen is van de Heilige Geest 
Geboren uit de maagd Maria 
Die geleden heeft, gestorven en begraven is, 
Die uit de dood is opgestaan  
en zit aan de Gods rechterhand? 
A: Ik geloof. 
P: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? 
A: Ik geloof 
 
Voorbeden 
 
Gebedsintenties van de parochie 
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VIERING VAN DE TAFEL 
 
Bereiding van de Gaven 
 
Lied bij de Bereiding van de Gaven Jij was één van ons  
 
Jij was één van ons 
we trokken samen op 
hecht met elkaar verbonden 
Toen konden wij nog niet 
de diepte van jouw woorden 
je betekenis doorgronden 
 
Jij zag wat gebeuren zou 
voorzegd door de profeten 
Het offer dat je bracht 
en hoe wij moesten scheiden 
heb jij al die tijd geweten 
 
Na het avondmaal 
een doodskus en geweld 
onder olijvenbomen 
Vernederd afgevoerd 
verraden om wat munten 
toen leek ons een droom ontnomen 
 
Jij zag hoe gebeuren moest 
wat niemand kon vermoeden 
Jij zou vrijwillig gaan 
je levenswerk volbrengen 
door te buigen en te bloeden  
 
Jij was een van ons 
we trokken samen op 
als vrienden en getrouwen 
De liefde die je droeg 
gaf je door aan ons 
om jouw kerk te kunnen bouwen 
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Jij wees ons de weg 
gebroken en gedeeld 
voor verdrukten, zieken, armen 
Zo ben je onder ons 
een kracht ten einde toe 
hoop en liefde en erbarmen 
 
Gebed over de gaven  
 
P: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaardt 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 voor ons en heel zijn heilige 
kerk. 
 
Eucharistisch gebed                                       
 
P:De Heer zij met u. 
A:En met uw geest. 
P:Verheft uw hart. 
A:Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P:Brengen wij dank aan de heer onze God. 
A:Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
P:Goede God, wij danken U, 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 uw Zoon 
Christus is voor ons geworden: het Lam dat wegneemt de zonden der 
wereld. Onze dood is Hij gestorven, maar voorgoed heeft Hij de dood 
ontwapend en gedood; Hij is opgestaan en heeft alles nieuw gemaakt.  
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: 
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Sanctus uit Taize                                                      gezongen 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus 
Deus Sabaoth, Deus sabatoth 
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua 
Hosanna in Exelcis 
 
P: Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat onze 
namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten dank 
zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden 
hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te 
helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag 
en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en 
vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel 
ons leven te einde toe. Heilig 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 aan 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 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. 
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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. 
 
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de 
dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeve hebt, hoog 
boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal - uw 
rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze 
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. Wij bidden U: zend 
uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk dat 
recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en 
sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen 
bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons 
thuis bij U uit kracht van 
Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,  Johannes en 
met alle bisschoppen. 
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder 
van de Heer, met de Heilige Jozef haar bruidegom, de apostelen, 
martelaren en al uw heiligen, vragen 
wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen 
wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.  
 
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. 
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Onze Vader 
 
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. 
 
P: 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 
 
Lied bij de Vredeswens Toon ons Jouw gezicht 
In deze nacht, God, bidden wij om vrede 
Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht 
Wees hier aanwezig 
Wees hier aanwezig 
Wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht 
 
Lam Gods 
 
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  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem
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Communie  
 
Lied bij de Communie  Lied aan het licht 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt, 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien, 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en Zegen  
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Slotlied Worthy is the Lamb uit The Messiah 
 
Worthy is the Lamb that was slain,  
and has redeemed us to God by his blood,  
to receive power, and riches, and wisdom, and strength,  
and glory, and honour and blessing.  
 
Worthy is the Lamb that was slain,  
and has redeemed us to God by his blood,  
to receive power, and riches, and wisdom, and strength,  
and glory, and honour and blessing.  
 
Blessing and honour, glory and power, be unto 
Him, be unto him,  that sits upon the throne,  
and to the Lamb 
 
King of Kings, for ever and ever, allelujah, 
and Lord of Lords, for ever, and ever, allelujah, allelujah 
 
Worthy is the Lamb that was slain,  
and has redeemed us to God by his blood,  
Amen. 
 
 
 
We wensen je een heel Zalig Pasen! 
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