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Openingslied 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! 
 
Opening door de pastor 
 
Besprekeling met het nieuwe wijwater   
 
Lied bij de besprenkeling Tu sei sorgente viva uit Taize 
 
Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco, sei carità.  
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 
 
Jij bent bron van leven, 
Jij bent vuur, warmte en licht 
Kom Heilige Geest 
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Gloria uit de Bonifatiusmis 

 
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. 
 
Openingsgebed door de pastor 
 
Eerste Lezing uit het boek Handelingen 
 
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.  
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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 op-
dracht 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 het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, 
door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt." 
Woord van de Heer    A: Wij danken God 

Tussenzang Getuigen van Licht 
 
Wat woest en leeg is, ongericht  
wordt door uw Woord ontgonnen. 
In den beginne riep U “Licht”, de chaos was bedwongen. 
Leer ons verstaan uw scheppend Woord, 
wees licht voor onze voeten, zodat wij U ontmoeten. 
 
Gebeiteld staan met licht in steen  
tien woorden van bevrijding. 
De wet is recht, de wet is één haag tegen de verleiding. 
Begaanbaar spoor naar vruchtbaar land, 
dat Mozes mocht aanschouwen, 
de grond waarop wij bouwen. 
 
Tot stem gebald uit vuur en licht, Elia moet wel spreken! 
Profetenwoord, dat onrust sticht 
in ons bezwaard geweten. 
Een weeklacht over het geslacht,  
dat najaagt valse goden, vervreemd van uw geboden. 
 
Geboren uit het eeuwig licht, voorzegd door de profeten, 
de nieuwe mens die vrede sticht, 
Jezus de weg ten leven. 
Jij bent mijn zeer geliefde kind, 
ik zal er zijn in tijden van onverdraaglijk lijden. 
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Ontwaakt zijn wij in morgenlicht,  
wij moeten van U spreken. 
Die dood was, leeft nu opgericht,  
uw Woord is recht gebleken. 
Leer ons verstaan uw Woord van trouw,  
wees licht voor onze voeten,  
zodat wij U ontmoeten. 
 
Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Kolosse.  
 
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 
 
Alleluja   we staan 
 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
Evangelielezing volgens Johannes 20, 1-9 
 
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 die andere 
leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. 
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet 
naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en 
trad wel binnen.  
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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 pas 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. 

Acclamatie bij het Evangelie Surrexit Dominus Vere 

 
De Heer is waarlijk verrezen, Christus is vandaag opgestaan  
 
Overweging door de pastor 
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Voorbeden 
 
Gezongen acclamatie na elke bede: 

 
Mi-se - ri-cor-des  si - cut Pa - ter!  Mi-se-ri-cor- des  si - cut Pa - 
ter! 

 
Gebedsintenties van de parochie 
 
Bereiding van de Gaven 
 
Lied bij de bereiding van de gaven 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. 
 
Gebed over de Gaven door de pastoor 
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Eucharistisch gebed   we staan 
 
P:De Heer is 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: 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 die Gij gemaakt hebt 
bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. 
Hij houdt nooit op zich heel en al voor ons te geven, Hij spreekt 
voor ons bij U ten beste, voor altijd. Zijn offer is volbracht, Hij sterft 
niet meer, Hij is het Lam dat werd gedood en toch in leven blijft.  
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: 
 
Sanctus uit de Bonifatiusmis 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 
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P: Wij bidden U, genadige God, Vader van onze Heer Jezus 
Christus, wij smeken U door Hem die is uw Zoon en onze Heer: 
dat Gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier, die wij U 
aanbieden; dat Gij zult zegenen dit brood en deze beker opdat zij 
ten goede komen aan heel de Kerk, die Gij geroepen hebt en 
uitverkoren overal in deze wereld.  
 
Regeer uw Kerk, Heer onze God, wees onze herder; breng ons 
bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij U 
in eenheid met de bisschop van Rome, paus Franciscus, in 
eenheid met onze bisschop Johannes, verenigd ook met allen die, 
oprecht en trouw, uw woord bewaren en het geloof belijden van 
uw apostelen overal in deze wereld. 
 
Herinner U de namen, Heer, van allen die U toebehoren, en van 
alle mensen die hier voor U staan. Gij kent hun geloof, Gij weet 
dat zij U willen dienen. In naam van hen die U het offer brengen 
van hun aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen 
smeken wij U: houd hen in leven want op U hopen zij, bevrijd hun 
hart en maak hen heilig, Gij, eeuwige en waarachtige, levende 
God. 
 
Wij zegenen en aanbidden U, omdat op deze dag  Jezus Christus 
uit de dood is opgestaan, en wij smeken U, samen met Maria, 
altijd Maagd, die bij U verheerlijkt is, de Moeder van Jezus 
Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef en met uw 
apostelen en bloedgetuigen Petrus, Paulus, Andreas, en met al 
uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij: 
wees onze toevlucht, waar wij ook gaan, wees onze kracht. 
 
Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf 
willen geven en toevertrouwen aan U. Mogen zij vooral ten goede 
komen aan hen die dezer dagen herboren zijn uit water en heilige 
Geest, tot vergeving van hun zonden. Beschik over ons en voer 
ons van dag tot dag naar uw vrede; dat wij niet eeuwig verloren 
gaan maar bij uw uitverkorenen worden geteld. 
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Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker; 
bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven dat zij voor ons het 
lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde 
Zoon,die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn 
handen heeft genomen, en zijn ogen opgeslagen naar heeft naar 
U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het 
brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het 
dankgebed. Hij gaf 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. 
 
A: Als wij dan eten van dit Brood, en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.   
 
P: Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus 
Christus, uw Zoon, dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen naar 
de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij 
U wat Gij ons zelf in handen hebt gelegd: dit ongebroken, 
vlekkeloze Lam, dit brood van eeuwig leven, en deze beker die 
onze redding is in eeuwigheid. Keer U niet af, wees ons genadig, 
zoals Gij in genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel 
en dat van Abraham die onze Vader is, het heilig offer ook van 
brood en wijn dat uw priester Melchisdek U heeft gebracht. 
 
Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden 
op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid; wij bidden U, dat 
wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het 
lichaam van uw Zoon en in zijn bloed, van U gezegend zullen zijn 
vol van genade. 
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Herinner U de namen, Heer, van onze broeders en zusters die 
ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof: dat zij 
en allen die in Christus zijn ontslapen in vrede mogen rusten en 
binnengaan in uw land verlicht en getroost door Christus onze 
Heer. 
 
Wij zijn van U, met al ons kwaad, op uw barmhartigheid hopen wij. 
Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw 
apostelen en bloedgetuigen Johannes, Stefanus, Mattias, 
Barnabas, en van al die anderen die reeds door U verheerlijkt zijn. 
Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons 
vergeving - opdat wij mogen delen in hun geluk. Door Jezus 
Christus onze Heer; in Hem hebt Gij al wat bestaat geschapen en 
gezegend, in Hem ontvangen wij al uw genade, Hij is ons leven. 
 
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. 
 
Onze Vader       
 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. 
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Allen:      Want van U is het koninkrijk en de kracht   
   en de heerlijkheid in eeuwigheid.   
 
Vredeswens 
 
Lied bij de Vredeswens The Kingdom of God  uit Taize 
 
The Kingdom of God is justice and peace, 
and joy in the holy Spirit 
Come Lord, and open in us the gates of your Kingdom 
 
Agnus Dei uit de Bonifatiusmis 
 

 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata muni, dona nobis pacem 
 
Communie 

Communielied The Ten Commandments 
 
You shall have no other god before Him  
and never worship those who walk  
on the earth  
or down beneath the ocean. 
 
You shall not name the name of God in vein,  
and let the seventh day remain  
for him alone, remain for Him alone.  
And let the seventh day remain for Him alone  
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Love the ones who brought you in this world  
And you will find your love returned  
By God, your Father  
By God, your Father  
You shall not kill another  
You shall not take a life away  
 
Have and hold,  
and never take another  
And when temptation comes be strong,  
in your heart be true to one another  
 
And you shall never steal or tell a lie  
Let greed and envy pass you by  
And you shall never steal or tell a lie 
Let greed and envy pass you by,  
let them pass you by 
 
Communielied 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. 
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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. 
 
Slotgebed door de pastor 
 
Mededelingen 

Zegen      we staan 
 
Slotlied Vuur van de Enige  
 
Ochtend, koud en mistig licht,  
gaande de dag: onzeker, ongericht. 
Avond en weemoed, gloed van de nacht  
oplaaiend uitgedoofd op Jou gewacht? 
    
Vuur van de Enige, steek ons aan, 
Vuur van de Enige, steek ons aan, 
dat wij in jouw Licht op mogen staan. 
    
Klemmende stilte: geen vogel, geen lied,  
geen hemel die nog uitzicht biedt. 
Hoor jij het zwijgen, zie jij wat is,  
weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis? 
    
Woord van de Enige, spreek ons aan, 
Woord van de Enige, spreek ons aan, 
dat wij in jouw Licht op mogen staan. 
    
Is er een woord dat leven doet,  
helder als water, vrede tegoed,  
adem en hartslag een nieuw gezicht? 
Geef ons dat Woord dan, geef ons dat Licht. 
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Enige vrede, zie ons aan, 
Enige vrede, zie ons aan, 
dat wij in jouw Licht op mogen staan. 
 
 
 
 
 
 
 
We wensen je een Zalig Pasen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JongerenMiddenkoor zoekt nieuwe leden 
 
We zoeken nieuwe leden! Zowel sopranen, alten als mannen zijn 
van harte welkom. Repeteren doen we elke dinsdagavond hier in 
de kerk tussen 20.00 u en 21.30. Ons repertoire is, zoals in deze 
viering, breed: van moderne liturgische werken tot Taize. Meer 
info: mtamvanderhulst@hotmail.com of kom gewoon eens 
meezingen bij een repetitie.  
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