
                                                                                          

Pasen 2021 

Orgel 
Intredelied: Heer lee,, onze heer (J.Herrera) 92 

Openingswoord  

Gebed om on6erming  

Heer Jezus, opgestaan uit de dood, wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Heer, on;erm U over ons. 

Kyrie (J.Berthier)82 

Christus, Gij hebt ons lief gehad ten einde toe. Blijf ons en onze wereld nabij.  
Christus, on;erm U over ons. 

Kyrie (J.Berthier)82 

Heer Jezus, die zit aan de rechterhand van de Vader, vernieuw ons door uw Geest. 
Heer, on;erm U over ons. 

Kyrie (J.Berthier)82 

GLORIA 

Openingsgebed  

LieDebbende God, 
Jezus hebt Gij opgewekt uit de dood. 
Gij hebt Hem gezalfd met uw Geest en Hem verheven boven al wat leeE. 
Wij danken U en wij bidden:  
bevesHg ons geloof in de verrezen Heer.  
Doe ook ons opstaan uit zonde en dood  
en wek ons tot het volle leven met U, vandaag en alle dagen, tot in uw eeuwigheid. 

Eerste lezing: Handelingen 10, 34a.37-43  

Petrus nam het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des 
persoons bestaat, maar dat uit welk volk ook ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem 
welgevallig is. Het woord heeE Hij tot de zonen van Israël gezonden, toen Hij door Jezus 
Christus de blijde boodschap van vrede verkondigde: Deze is de Heer van allen. Gij weet wat 
er overal in het joodse land gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea 
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na het doopsel dat Johannes predikte,en hoe God Hem gezalfd heeE 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 zijn getuigen van alles wat Hij in het land van de 
Joden en in Jeruzalem gedaan heeE. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en 
vermoord. God heeE 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 het getuigenis af, dat 
ieder die in Hem gelooE, door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.” 

Antwoordpsalm  
Psalm 118 

Alleluia! Alleluia! Alleluia!  

Dit is de dag die de Heer heeE gemaakt, wij zullen hem vieren in blijdschap 

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 
eindeloos is zijn erbarmen. 
Stammen van Israël, dankt de Heer: 
eindeloos is zijn erbarmen. 

De Heer greep in met krachHge hand, 
de hand van de Heer heeE mij opgericht. 
Ik zal niet sterven maar blijven leven 
en alom verhalen het werk van de Heer. 

De steen die de bouwers hebben versmaad, 
die is tot hoeksteen geworden. 
Het is de Heer, die dit heeE gedaan, 
een wonder voor onze ogen. 

Kol 3,1-4  

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. 

VicIme Paschalis (cantor) 

AcclamaIe  Acclama?e: Alleluia-Taizé (acclama?e VOOR het evangelie) 

Evangelie 

 2



                                                                                          

Joh 20,1-9  

We lezen uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

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. 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 nig niet 
begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan. 

Acclama?e: Alleluia-Taizé 

Homilie 

Hernieuwing doopbeloQen  

BelooE gij u te allen Hjde te verze[en tegen kwaad en onrecht 
om in vrijheid te leven als volk van God? 

Allen: Ja, dat beloof ik. 

BelooE gij u te verze[en tegen de bekoring van zonde en onrecht, 
zodat het kwaad zich niet meester maakt van u? 

Allen: Ja, dat beloof ik. 

BelooE gij de Heer uw God te dienen 
en naar het voorbeeld van Christus uw naaste te beminnen? 

Allen: Ja, dat beloof ik. 

GelooE gij in God, de almachHge Vader, 
Schepper van hemel en aarde ? 

Allen: Ja, ik geloof. 

GelooE gij in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
geboren uit de maagd Maria, 
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die geleden heeE, gestorven en begraven is, 
die uit de dood is opgestaan 
en zit aan Gods rechterhand ? 

Allen: Ja, ik geloof. 

GelooE gij ook in de heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, 
de vergiffenis van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam 
en het eeuwig leven? 

Allen: Ja, ik geloof. 

Voorbede 

Jezus is verrezen door de kracht van God, zijn Vader. Laten wij nu bidden. 

Op dit feest van Jezus’ verrijzenis bidden wij:  
voor alle christenen. 
Dat het nieuwe leven van Pasen hen allen mag vervullen 
en hen de kracht mag geven  
om met moed en enthousiasme verder te werken aan de uitbouw van de nieuwe aarde. 
Laat ons bidden. 

Te rogamus (cantor) 

Voor paus Franciscus 
en voor allen die geroepen zijn om met hem de Kerk te leiden. 
Dat de Geest met hen mag zijn 
en hen mag helpen om in de wereld van deze Hjd te getuigen van de verrezen Heer. 
Laat ons bidden.  

Te rogamus(cantor) 

Wij denken vandaag ook aan al onze medemensen. 
In het bijzonder bidden wij  
voor hen die lijden onder oorlogsgeweld, onder onrecht en verdrukking, 
voor hen die ziek zijn, voor wie door noodlot of tegenslag getroffen werden. 
Dat de verrijzenis van de Heer overal bevrijding en hoop mag brengen.  
Laat ons bidden. 

Te rogamus(cantor) 
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Laten we ook bidden voor onze geloofsgemeenschap 
met wie we nu vooral digitaal verbonden zijn. 
Mogen we allen bij elkaar een thuis vinden 
en moge de Geest van Jezus krachHg werken in ons midden. 
Dat het nieuwe leven van de verrijzenis ook in ons zichtbaar mag zijn. 
Laat ons bidden. 

Te rogamus(cantor) 

Voor de mensen die vandaag speciaal aan ons gebed toevertrouwd zijn: 
voor onze zieken, overledenen en rouwenden. 
Voor alle mensen die nu thuis mee bidden en samen met ons Pasen vieren.  
Dat we nu mogen delen in het leven en de vreugde van God zelf.  
Laten wij bidden.  

Te rogamus(cantor) 

Uit Jezus 'hart (J.-P.Lécot)68 

EucharisIsche dienst 

Bereiding van de gaven 

Gebed over de gaven  

Heer, op het feest van Pasen 
dragen wij U vol vreugde dit heilig offer op. 
Voltrek het paasmysterie aan uw kerk, 
zodat zij herboren wordt 
en het voedsel van haar leven vindt. 
Door Christus onze Heer. 

EucharisIsch gebed 
Sanctus(j.-P.Lécot )150 (cantor) 
Na consecra?e La Salvator (cantor) 
Agnus Dei(J.-P.Lécot)4 (cantor) 

Onze Vader 

Vredewens 

Broodbreking 

Communie 
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Geestelijke communie  

Nu wij fysiek niet kunnen deelnemen aan de eucharisHe, zoeken we woorden om Christus als 
Brood van Leven geestelijk te ontvangen. 

Bidden we - samen met u thuis - het gebed van de geestelijke communie dat nu op het 
scherm verschijnt. 

Heer Jezus, 
ik dank U voor uw Woord van Leven 
waarmee Gij mij hebt gevoed. 
Graag zou ik U ook ontmoeten 
in de communie, uw Brood van Leven, 
maar dat is nu onmogelijk. 
Daarom bid ik: 
aanvaard mijn verlangen 
om hecht verbonden te zijn met U. 
Kom met uw liefde in mijn hart 
en laat mij niet vergeten 
dat uw Geest in mij woont. 
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, 
mijn Heer en mijn God 

Communielied: Laudate Dominum(cantor) 

Gebed na de communie  

Heer God, 
Gij leeE in ons midden door Jezus, uw Zoon, 
en vervult ons met grote vreugde. 
Bewaar uw volk in de vrede 
die de verrezen Heer ons heeE toegezegd, 
en maak ons tot getuigen van zijn blijvende aanwezigheid. 
Hij die met U leeE in eeuwigheid. 

ZEGEN EN ZENDING 

Moge de almachHge God u op dit paasfeest zegenen 
en u beschermen tegen alle 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. 

Moge u die na de dagen van Christus’ lijden met blijdschap het paasfeest viert, 
met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige vreugde. 
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Amen. 

Zegene u de almachHge God, 
Vader (+), Zoon (+) en heilige Geest (+). 
Amen. 

Gaat nu allen heen in vrede, alleluia, alleluia. 
Wij danken God, alleluia, alleluia. 

Orgel 
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