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De Goede Herder – Paaswake 2022 
 

 

 

De Goede Herder – 16 april 2022 

Paaswake 

Voorganger – pastoor W. Broeders 

Zang – Dames- en Herenkoor -  orgel: Nigel Hutson 

Misgezangen – Messe in C van Brucker 
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Vanuit de STILTE van Goede Vrijdag zijn wij bijeengekomen.  
 

 

INTREDE  
 

Intocht met de Paaskaars: Licht van Christus 

 

 
 

 

Paasjubelzang: - Laat juichen heel het koor van Gods gemeente  

 

Vg: 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. 
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Woord van welkom 

 

Gebed 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Eerste lezing – Genesis 1, 1- 2, 1 - Het scheppingsverhaal 

 

Lied –  Met niets van niets 

 

Met niets van niets ben jij begonnen, hebt sprakeloos het licht gezegd, 

de tijd bepaald, het land gewonnen, de zeeën op hun plaats gelegd. 

 

De ban der duisternis gebroken – en het werd morgen, dag na dag, 

een wereld in het licht gesproken, een mensheid die beginnen mag. 

 

Geen eind in zicht. Geen rust gevonden. Het langste deel nog niet gegaan. 

Geen engel met ons mee gezonden om nacht en ontij te verslaan. 

 

Allen: Met licht van licht hebt jij geschreven jouw boek dat ons  

het leven redt, de woorden van je trouw gegeven.  

En van dit lied de toon gezet. 

 

Gebed 

 

Tweede lezing – Exodus 14, 15-15,1 – Het water als redding 

 

Lied – Wees hier aanwezig – 647 

 

Gebed 

 

Derde lezing – Jesaja 55, 1 – 11  -  Uitnodiging tot het heil des Heren 

 

Lied  – Zoals een hert reikhalst naar levend water – Ps. 42 
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Gebed 

 

Lofzang  - Gloria – Eer aan God 
 

Gebed 

 

Vierde lezing – Paulus aan de Romeinen 6, 3 – 11 – Wij zullen verrijzen 

 

Vóór het Evangelie – Halleluja – Looft de Heer -  naar Ps. 118  

 

1. Voorganger       2. Allen           3x  

 

 

 

 

 

Vers: Looft, goedertieren is Hij, tot in eeuwigheid is zijn genade. 

Spreke het Israel uit: tot in eeuwigheid is zijn genade 

 

Evangelie – Lucas 24, 1-12   -  Nu geloven zij 

 

Acclamatie na het evangelie – Lof en heerlijkheid -  264 

 

Overdenking  - stilte 

 

Zegening van het doopwater 
 

 

Hernieuwing van onze doopbeloften 

 

Vg: Zult u zich te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht 

om in vrijheid te leven als kinderen van God? 

 

Allen: Ja, dat beloof ik. 

 

Vg: Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht 
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zodat het kwaad zich niet van u meester maakt? 

 

Allen: Ja, dat beloof ik. 

 

Vg: Zult u de Heer uw God dienen 

en Hem alleen? 

 

Allen: Ja, dat beloof ik. 

 
 

Vg: Gelooft u in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde?  

 

Allen: Ik geloof 
 

Vg: Gelooft u in Jezus Christus, 

zijn eengeboren 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 
 

Vg:  Gelooft u in de heilige Geest, 

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

de vergeving van de zonden 

en heet eeuwig leven? 

 

Allen: Ik geloof 
 

Vg: 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 voor onze zonden, 

ons door zijn genade bewaren tot het eeuwig leven 

in Christus Jezus onze Heer. 
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Allen: Amen. 

 

Lied tijdens de besprenkeling met het gezegende water – Levend water 

geef ik jou  

 

 
 

Acclamatie op de voorbeden –  Heer ontferm u -  Taizé 

 

 
 

SAMENZIJN ROND BROOD EN WIJN 

Bereiding gaven – Christus die verrezen is - 411                                                                             

 
Prefatie/Dankgebed – Sanctus – Heilig, Heilig de Heer 
 

Eucharistisch gebed – 730 

 

Acclamatie – Heer Jezus -  306 

 

 Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkomt, 

dat Gij verrezen zijt 

 

Door Hem en met Hem en in Hem –  

 



                                                                                                                                               

 7 

 
 

Onze Vader : gezongen 

 

 
 

Pr. Verlos ons Heer …. 

 

 
Vredeswens    
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Breking van het  brood – Agnus Dei – Lam Gods 

 

Communiezang –  Hallelujah van George Friedrich Händel 

 

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah  

For the lord God omnipotent reigneth. 

The kingdom of this world; is become 

the kingdom of our Lord, and of His Christ 

And He shall reign for ever and ever, 

King of kings forever and ever hallelujah hallelujah 

and lord of lords forever and ever hallelujah hallelujah  

And he shall reign, and he shall reign, and he shall reign 

He shall reign, and he shall reign forever and ever 

King of kings forever and ever 

and lord of lords hallelujah hallelujah 

And he shall reign forever and ever 

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah Hallelujah 

 

Halleluja hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. 

Want de Heer regeert, God almachtig 

Halleluja hallelujah hallelujah hallelujah  

Het Koninkrijk van deze wereld is geworden 

Het Koninkrijk van onze Heer, en zijn Christus,  

Zij zullen voor eeuwig en altijd heersen. 

Koning van koningen voor altijd hallelujah hallelujah 

En heer der heren, Koning der koningen en heer der heren. 

En hij zal regeren. Hij zal voor eeuwig en altijd heersen 

Koning der koningen voor eeuwig en altijd. 

Halleluja hallelujah hallelujah hallelujah Hallelujah 

 

Gebed / Medelingen 

 

Zegen – 343 

 

Slotzang – U zij de glorie, opgestane Heer -  532 

 


