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OPENING VAN DE PAASWAKE: LICHTRITUS 

De kerk is nagenoeg helemaal donker. De priester en de assistenten 
begeven zich naar de kerkdeur. Voor zover mogelijk keren allen zich met het 
gezicht naar die plaats. 
 

Begroeting 
Pr: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 

gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 
A:  En met uw geest. 
 

Inleiding 
Pr:  Broeders en zusters, in deze heilige nacht waarin onze Heer 

Jezus Christus van de dood naar het leven is overgegaan, nodigt 
de kerk alle gelovigen over heel de wereld uit bijeen te komen 
om te waken en te bidden. 

 Samen gaan wij nu het Pasen van de Heer herdenken: wij gaan 
luisteren naar zijn woord en zijn sacramenten vieren. En wij 
hopen eens te mogen delen in zijn overwinning op de dood om 
voor altijd met Hem te leven in God. 

 

Zegening van het vuur 
Pr:  Laat ons bidden. 
 God, door uw Zoon hebt Gij aan de gelovigen uw licht 

geschonken, gelijkend op een vuur. 
 Zegen † dit nieuwe vuur en laat ons door deze paasviering 

branden van zo’n groot verlangen naar de hemel dat wij met een 
zuiver hart mogen komen op het feest van het eeuwig licht. 

 Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Insnijding en tekening van de paaskaars 
De priester tekent de symbolen, letters en cijfers op de paaskaars en zegt 
daarbij: 
 

• Christus gisteren en heden (verticale balk van het kruis) 

• Begin en einde (horizontale balk van het kruis) 

• Alfa (boven de verticale balk de alfa) en 

• Omega (onder de verticale balk de omega) 
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• Hem behoren tijd (eerste cijfer van het jaartal) 

• En eeuwigheid (tweede cijfer van het jaartal) 

• Heerlijkheid en heerschappij (derde cijfer van het jaartal) 

• Door alle eeuwen der eeuwen.(vierde cijfer van het jaartal) 
A: Amen. 
 

Vervolgens steekt hij vijf wierookkorrels in de vorm van het kruis in de 
paaskaars, ter herinnering aan de vijf wonden van Christus. Ondertussen 
zegt hij: 
 

Door zijn heilige (1) glorievolle wonden (2) bescherme (3) en 
behoede ons (4) Christus de Heer (5). 
A: Amen. 
 

Aan het nieuwe vuur wordt de paaskaars ontstoken met de woorden: 
 

Het licht van Christus’ glorievolle verrijzenis moge uit ons hart en 
onze geest de duisternis verdrijven. 
 

Vervolgens trekken priester en assistenten in processie naar het 
priesterkoor, terwijl drie keer wordt gezongen: 
 
 

 
Lumen Christi. Deo grátias. 

Licht van Christus. Heer, wij danken U. 
 

Na de tweede keer ontsteken allen hun kaarsen; 
na de derde keer worden alle lampen in de kerk aangemaakt. 
 

De paaskaars wordt op de kandelaar gezet en bewierookt.  
Staande en met brandende kaarsen wordt de paasjubelzang gezongen: 
 



 3 

 
 

Gáudeat et tellus tandis irradiáta fulgóribus: et ætérni Regis 
splendóre illustráta, totíus orbis se séntiat amisísse calíginem. 
Lætétur et mater Ecclésia, tanti lúminis adornáta fulgóribus: et 
magnis populórum vócibus hæc aula resúltet. 
 
A:  Exsúltet …. 
 

Ofwel: 
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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. 
 

A: Laat juichen … 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A:  En met uw geest. 
Pr:  Verheft uw hart. 
A:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr:  Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Pr:  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 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 zij 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 goed gekeerd.  

 Dit is de heilige nacht waarin duisternis wijkt en zonde wordt 
vergeven, vreugde komt voor droefheid, een gelukkige nacht, 
waarin God en mensen elkander vinden. 

 

A: Exsúltet … / Laat juichen … 
 

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, 
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de morgenster, die, eens verrezen, nu immer meer 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. 
 

A: Exsúltet … / Laat juichen … 
 

Na de paasjubelzang kan men de kaarsjes doven en gaan zitten. 
 

DIENST VAN HET WOORD 

De priester leidt de lezingen in met de volgende aansporing: 
 

Pr: Broeders en zusters, luisteren wij nu - na dit plechtige 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 heeft gezonden om ons te verlossen. 

 Bidden wij de Heer die dit heilswerk is begonnen in het mysterie 
van zijn sterven en verrijzen, dat Hij het in ons tot voltooiing 
brengt. 

 

 
Eerste lezing (Genesis 1,1 - 2,2) 
L: Uit het boek Genesis. 
 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 scheidde het licht van de duisternis; het licht 
noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht. En God 
zag dat het goed was. 

A: En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd 
morgen; dat was de eerste dag. 

L: 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. En God zag dat het goed was. 
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A:  En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd 
morgen; dat was de tweede dag. 

L: 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 was. God sprak: 'Het 
land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas 
en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, 
met zaad erin'. Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong 
groen op, gras, 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. 

A: En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd 
morgen; dat was de derde dag.  

L: 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. 

A: En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd 
morgen; dat was de vierde dag. 

L: 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'. En God zag dat het goed was. 

A: En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd 
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morgen; dat was de vijfde dag. 
L: 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 alles 
wat over de grond kruipt, 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, over 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 al het groene gewas als voedsel'. Zo gebeurde het. 
God bezag alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel 
goed was. 

A: En God zag dat het heel goed was. Het werd avond en het 
werd morgen; dat was de zesde dag. 

L: 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. Hij rustte op de zevende dag van al 
het werk dat Hij verricht had en Hij zag dat het heel goed was. 
God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die 
dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had 
gebracht.  Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel 
en de aarde zoals ze geschapen zijn. Het wordt avond en het 
wordt morgen. Vandaag is het de zevende dag. 

 

 Woord van de Heer – Wij danken God. 
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Cantiek Psalm 99, 2.3 
 
Jubilate Domino, omnis terra: 
servite Domino in lætitia. – Intrate 
in conspectu eius, in exsultatione 
 

Jubelt voor de Heer, heel de aarde; 
dient de Heer met vreugde. – 
Treedt juichend voor zijn 
aangezicht 
 

ofwel: 
 
Tussenzang Psalm 104 
Refrein: Zend uw geest, Heer, dan komt er weer leven,  

dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 
 
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
wat zijt Gij groot, Heer mijn God! 
Met glorie en luister zijt Gij bekleed, 
uw mantel is zuiver licht. 
 

Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen, 
in eeuwigheid wankelt zij niet. 
Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven, 
het water stond boven de bergen uit. 
 

De bronnen deed Gij uitstromen in beken, 
die dringen zich tussen de bergen voort. 
En aan hun oevers nestelen vogels 
en zingen tussen het struikgewas. 
 

Vanuit uw schuren besproeit gij de bergen, 
de grond wordt gevoed door wat Gij hem geeft. 
Gij doet voor de dieren het gras opschieten 
en graan dat de mensen ten dienste staat. 
 

Hoe veel is het wat gij gedaan hebt, Heer, 
en alles in wijsheid gemaakt. 
De aarde is vol van uw schepsels; 
de Heer zij altijd geprezen! 
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Of een ander lied. 
 

Allen gaan staan voor het gebed. 
 
Pr:  Almachtige eeuwige God, 
 Gij zijt wonderbaar in de ordening van al uw werken. Laat allen 

die door U verlost zijn begrijpen dat de schepping van de wereld 
in den beginne overtroffen is op het einde der tijden, toen 
Christus, ons Paaslam is geslacht. Die leeft en heerst in de 
eeuwen der eeuwen. 

A: Amen. 
 

Tweede Lezing (Exodus 14, 15-15,1) 
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 te 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 de 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 
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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 tegenin 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 heengetrokken, 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 - Wij danken God. 
 
Cantiek Exodus 15,1.2 
 

Cantemus Domino: gloriose enim 
honorificatus est:  
equum et ascensorem proiecit in 
mare: adiutor et protector factus 
est mihi in salutem. 
Hic Deus meus, et honorabo 
eum: Deus patris mei, et exaltabo 
eum. 
 

Laten we zingen voor de Heer, 
want roemvol is Hij verheerlijkt; 
paard en ruiter wierp Hij in zee. 
Hij werd mij een helper en 
beschermer ten heil. 
Deze is mijn God, Hem zal ik 
verheerlijken; die God van mijn 
vader, Hem zal ik prijzen. 
 

ofwel: 
 

Tussenzang Exodus 15 
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Refrein: De Heer bezing ik, de overwinnaar. 
 

De Heer bezing ik, de overwinnaar, 
paarden en ruiters dreef Hij in zee. 
De Heer is mijn kracht, Hem dank ik mijn redding, 
de Heer is mijn God, voor Hem is mijn lied. 
 

De God van mijn vaderen, Hem zal ik prijzen, 
een machtig strijder, zijn naam is de Heer. 
Farao’s wagens, zijn legers verdronken, 
de Rietzee verzwolg de keur van zijn volk. 
 

De golven zijn over hen heen geslagen, 
zij zijn als een steen in de diepte gestort. 
Uw hand, Heer, die machtiger is dan de mensen, 
uw hand heeft de vijand ten val gebracht. 
 

Gij hebt hen gebracht naar uw eigen bezit, 
geplant op de berg waar Gij zelf wilde wonen; 
De heilige plaats, Heer, die Gij had gemaakt: 
de Heer zal daar heersen voor altijd en eeuwig. 
 

Of een ander lied. 
 

Allen gaan staan voor het gebed 
Pr: God, in het licht van het Nieuwe Testament hebt Gij ons de zin 

ontsloten van uw vroegere wonderen: de Rode Zee was het 
beeld van de doopvont en de bevrijding van uw volk uit de 
slavernij was de voorafbeelding van de verlossing van het 
christenvolk. Geeft dat alle volkeren de uitverkiezing van Israël 
delen door het geloof en door uw Geest herboren worden. Door 
Christus onze Heer. 

A: Amen. 
 
Derde Lezing. (Ezechiël 36, 16-17a. 18-28) 
Uit de profeet Ezechiël. 
Het woord van de Heer kwam tot mij: 
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'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 spreek 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 - Wij danken God. 
 

Cantiek Psalm 41, 2-4 
 
Sicut cervus desiderat ad fontes 
aquarum: ita desiderat anima 
mea ad te, Deus. 
Sitivit anima mea ad Deum 
vivum: quando verniam, et 
apparebo ante faciem Dei mei? 
 

Zoals het hert smacht naar de 
waterbronnen, zo smacht mijn 
ziel naar U, God. Mijn ziel dorst 
naar de levende God, wanneer 
mag ik komen en verschijnen 
voor het aangezicht van mijn 
God? 
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ofwel: 
 

Tussenzang Psalm 42 (41)/43 (42) 
 

Refrein: Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar 
U, mijn God. 

 

Mijn ziel dorst naar God, de God die leeft, 
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien? 
Ik denk er aan met weemoed in het hart, 
hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom. 
 

Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden, 
om mij te voeren naar uw berg en in uw tent. 
Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft, 
en loof U bij de citer, God, mijn God. 
 

Of een ander lied. 
 

Allen gaan staan voor het gebed 
Pr: God, uw kracht kent geen verflauwen, uw licht vermindert nooit. 

Zie genadig naar het wonderbaar geheim van geheel uw kerk; 
voltrek in stilte het werk van de verlossing der mensen, van 
eeuwigheid door U beschikt. Laat de hele wereld ervaren en zien 
dat Gij opricht wat geknakt is, opnieuw doet leven wat is 
afgestorven, en dat alle dingen worden hersteld door Hem, aan 
wie zij hun ontstaan te danken hebben: Jezus Christus, onze 
Heer. 

A: Amen. 
 

De kaarsen van het altaar worden ontstoken met vuur aan de paaskaars 
genomen en het Gloria wordt gezongen. De klokken, die na het Gloria van 
Witte Donderdag gezwegen hebben, worden weer geluid. 
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Gloria 
Gloria in excelsis Deo. Et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam. Domine 
Deus, Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens. Domine Fili, 
unigenite, Iesu Christe. Domine 
Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. Qui tollis 
peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. Qui 
sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. Quoniam tu 
solus sanctus. Tu solus 
Dominus. Tu solus Altissimus 
Iesu Christe. Cum Sancto 
Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen. 
 

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 
Pr: God, Gij verlicht deze heilige nacht door de glorievolle verrijzenis 

van de Heer. Verlevendig in uw kerk de geest van het kindschap 
en geef dat wij, naar lichaam en geest vernieuwd, U steeds in 
volle overgave dienen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. 

A: Amen. 
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Epistel (Romeinen 6, 3-11) 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Rome. 
Gij weet toch dat de doop waardoor wij één zijn geworden met 
Christus Jezus ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop 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 de 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 uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend 
door God in Christus Jezus. 
 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

Na het epistel zet de priester of cantor drie keer achter elkaar het ‘alleluia’ 
in, telkens een toon hoger, dat door allen herhaald wordt. 
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Evangelievers. 
Confitemini Domino, quoniam bonus: quoniam in saeculum 
misericordia eius. 
Looft de Heer, want Hij is goed; want eeuwig duurt zijn ontferming. 
 

Het evangelie wordt gelezen zonder begeleiding van kaarsen: het licht van 
de paaskaars is het centrum van deze viering. Naar gelang het kerkelijk jaar 
wordt een van de volgende lezingen genomen (allen staan): 
 
Evangelie - A-jaar: (Mt., 28, 1-10) 
Na de sabbat bij het aanbreken van de eerste dag der week kwamen 
Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling 
ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde 
uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop 
neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als 
sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en 
het leven scheen uit hen geweken. 
De engel sprak de vrouwen aan en zei: 'Gij behoeft niet bevreesd te 
zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is 
verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij 
gelegen heeft. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is 
verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult 
gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen.' 
Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en 
zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En 
zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: 'Weest gegroet.' Zij traden op 
Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak 
Jezus tot hen: 'Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de 
boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen 
zij Mij zien.' 
 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Evangelie - B-jaar: (Mc., 16, 1-8) 
Toen de sabbat voorbij was kochten Maria Magdalena, Maria de 
moeder van Jakobus, en Salóme 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 u voor 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 - Wij danken God. 
 
Evangelie – C-jaar: (Lc., 24, 1-12) 
Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen zeer vroeg in de 
morgen naar het graf, met de welriekende kruiden die zij klaar 
gemaakt hadden. Zij vonden de steen weggerold van het graf, gingen 
er binnen maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. 
Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken, stonden er plotseling 
twee mannen voor hen in een stralend wit kleed. Toen zij van schrik 
bevangen het hoofd naar de grond bogen, vroegen de mannen haar: 
'Waarom zoekt ge de levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is 
verrezen. Herinnert u hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft: de 
Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden 
en Hij moet aan het kruis worden geslagen, maar op de derde dag zal 
Hij verrijzen.' 
Zij herinnerden zich zijn woorden, ze keerden van het graf terug en 
brachten die alles over aan de elf en aan al de anderen. Het waren 
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Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus; de 
andere vrouwen die met hen waren vertelden aan de apostelen 
hetzelfde. Maar dat verhaal leek de apostelen beuzelpraat en zij 
geloofden hen niet. 
Toch liep Petrus ijlings naar het graf; hij bukte zich voorover maar zag 
alleen de zwachtels. Daarop ging hij terug, verbaasd nadenkend over 
hetgeen er gebeurd was. 
 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
 

+++ P R E E K +++ 
 

 
 
VIERING VAN HET DOOPSEL 

Indien er dopelingen zijn worden zij uitgenodigd om naar voren te komen. 
De priester richt zich met een inleidend woord tot de aanwezigen: 
 

Pr: Broeders en zusters, laten wij samen bidden voor degenen die 
nu gedoopt gaan worden. 

 Vragen wij God, de almachtige Vader, dat Hij hun verwachtingen 
vervult en hen tot de bron van levend water leidt. 

 

Indien er geen dopelingen zijn: 
 

Pr: Broeders en zusters, laten wij Gods genade afroepen over dit 
water; dat allen die hieruit herboren worden, in Christus worden 
aangenomen als Gods eigen kinderen. 

 

Vervolgens wordt de litanie gezongen of gebeden terwijl allen gaan staan: 
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Heer, ontferm U over ons (bis). 
Christus, ontferm U over ons (bis). 
Heer, ontferm U over ons (bis). 
 

 
God, hemelse Vader, ontferm U over ons. 
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons. 
God, heilige Geest, ontferm U over ons. 
Heilige drievuldigheid, één God, ontferm U over ons. 
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Heilige Maria, wees onze voorspraak. 
Heilige moeder van God, wees onze voorspraak. 
Heilige maagd der maagden, wees onze voorspraak. 
Heilige Michaël, wees onze voorspraak. 
Heilige Gabriël, wees onze voorspraak. 
Heilige Raphaël, wees onze voorspraak. 
Alle heilige engelen en aartsengelen, weest onze voorspraak. 
Alle heilige ordes van de zalige Geesten, weest onze voorspraak. 
 

Sancte Ioánnes Baptísta, ora pro nobis. 
Heilige Johannes de Doper, wees onze voorspraak. 
Sancte Ioseph, ora pro nobis. 

Heilige Jozef, wees onze voorspraak. 
Sancti Petre et Paule, oráte pro nobis. 
Heilige Petrus en Paulus, weest onze voorspraak. 
Sancte Andréa, ora pro nobis. 

Heilige Andreas, wees onze voorspraak. 
Sancte Ioánnes, ora pro nobis. 
Heilige Johannes, wees onze voorspraak. 
Sancta Maria Magdaléna, ora pro nobis. 
Heilige Maria Magdalena, wees onze voorspraak. 
Sancte Stéphane, ora pro nobis. 

Heilige Stefanus, wees onze voorspraak. 
Sancte Ignáti Antiochéne, ora pro nobis. 
Heilige Ignatius van Antiochië, wees onze voorspraak. 
Sancte Laurénti, ora pro nobis. 
Heilige Laurentius, wees onze voorspraak. 
Sancte Bonifáti, ora pro nobis. 
Heilige Bonifatius, wees onze voorspraak. 
Sancti mártyres Gorcomiénses, oráte pro nobis. 
Heilige Martelaren van Gorcum, weest onze voorspraak. 
Sanctæ Perpétua et Felícitas, oráte pro nobis. 

Heilige Perpetua en Felicitas,weest onze voorspraak. 
Sancta Agnes, ora pro nobis. 
Heilige Agnes, wees onze voorspraak. 
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Sancte Gregóri, ora pro nobis. 

Heilige Gregorius, wees onze voorspraak. 
Sancte Augustíne, ora pro nobis. 
Heilige Augustinus, wees onze voorspraak. 
Sancte Athanási, ora pro nobis. 

Heilige Anthanasius, wees onze voorspraak. 
Sancte Basíli, ora pro nobis. 
Heilige Basilius, wees onze voorspraak. 
Sancte Martíne, ora pro nobis. 
Heilige Martinus, wees onze voorspraak. 
Sancte Willibrórde, ora pro nobis. 

Heilige Willibrordus, wees onze voorspraak. 
Sancte Benedícte, ora pro nobis. 
Heilige Benedictus, wees onze voorspraak. 
Sancti Francísce et Domínice, oráte pro nobis. 
Heilige Franciscus en Dominicus, weest onze voorspraak. 
Sancte Francísce (Xavier), ora pro nobis. 
Heilige Franciscus (Xaverius), wees onze voorspraak. 
Sancte Petre Canísi, ora pro nobis. 
Heilige Petrus Canisius, wees onze voorspraak. 
Sancte Ioánnes María (Vianney), ora pro nobis. 

Heilige Johannes Maria (Pastoor van Ars), wees onze voorspraak. 
Sancta Catharína (Senénsis)ora pro nobis. 
Heilige Catharina (van Siena), wees onze voorspraak. 
Sancta Terésia a Iesu, ora pro nobis. 
Heilige Teresia (van Avila), wees onze voorspraak. 
Sancta Liduína, ora pro nobis. 

Heilige Lidwina, wees onze voorspraak. 
Omnes Sancti et Sanctæ Dei, oráte pro nobis. 
Alle heiligen van God, weest onze voorspraak. 
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Wees genadig, spaar ons, Heer. 
Wees genadig, verhoor ons, Heer. 
Van alle kwaad, verlos ons, Heer. 
Van alle zonden, verlos ons, Heer. 
Van de eeuwige dood, verlos ons, Heer. 
Door het mysterie van uw heilige menswording, verlos ons, Heer. 
Door uw komst, verlos ons, Heer. 
Door uw geboorte, verlos ons, Heer. 
Door uw doopsel en heilig vasten, verlos ons, Heer. 
Door uw kruis en lijden, verlos ons, Heer. 
Door uw dood en grafrust, verlos ons, Heer. 
Door uw heilige verrijzenis, verlos ons, Heer. 
Door uw wonderlijke hemelvaart, verlos ons, Heer. 
Door de komst van de heilige Geest, de Vertrooster, verlos ons, Heer. 
Op de dag van het oordeel, verlos ons, Heer. 
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Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Als er dopelingen zijn: 
Ut hos eléctos per grátiam Baptísmi regeneráre dignéris, te rogámus, 
audi nos. 

Dat Gij deze uitverkorenen door de genade van het doopsel tot nieuw leven 
wilt wekken, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Als er geen dopelingen zijn: 
Ut hunc fontem, regenerándis tibi fílliis, grátia tua sanctificáre 
dignéris, te rogámus, audi nos. 
Dat Gij deze doopvont, waarin uw kinderen tot nieuw leven komen, door uw 
genade wilt heiligen, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Iesu, Fili Dei vivi, te rogámus, audi nos. 
Christus, Zoon van de levende God, wij bidden U, verhoor ons. 
Christe, audi nos. Christe audi nos. 
Christus, aanhoor ons. Christus, aanhoor ons. 
Christe, exáudi nos. Christe, exáudi nos. 

Christus, verhoor ons. Christus, verhoor ons. 
 

Als er dopelingen zijn zegt de priester het volgende gebed: 
 

Pr: Almachtige eeuwige God, toon uw aanwezigheid in deze heilige 
tekenen van uw grote liefde: zend de geest van het kindschap 
om allen die uit het water van het doopsel geboren worden, tot 
nieuwe mensen te herscheppen, en breng door uw kracht tot 
voltooiing wat wij door ons dienstwerk mogen doen. Door 
Christus onze Heer.  

A: Amen. 
 

Zegening van het doopwater 
Pr: God, de grootheid waarmee Gij U in tekenen aan de wereld toont, 

is niet te meten; op vele wijzen zien wij in het water uw kracht die 
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mensen ten leven wekt. Want in het begin van de wereld joeg uw 
Geest als een storm over het water en het water ontving van U 
zijn levenskracht. De grote overstroming was het begin van een 
nieuwe geboorte: door het geheim van hetzelfde water 
betekende de zondvloed het einde van een misvormde wereld en 
het ontstaan van nieuwe kracht. Gij hebt, God, het nageslacht 
van Abraham droogvoets door de Rode Zee laten trekken toen zij 
uit de Egyptische slavernij waren bevrijd: zij zijn onze 
voorgangers, want ook wij willen bij het doopsel onder uw geleide 
door het water gaan. Uw Zoon Jezus Christus werd gedoopt door 
Johannes in het water van de Jordaan, Hij werd aangeraakt, 
gezalfd door de heilige Geest. Later, toen Hij aan het kruis hing, 
vloeiden water en bloed tezamen uit zijn zijde. Na zijn verrijzenis 
droeg Hij zijn leerlingen op: “Trekt uit en onderricht alle volkeren, 
doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest.” Zie dan nu neer op uw volk dat hier voor U staat en open 
uw bron van leven voor hen. Stort in dit water de Geest uit van 
uw eengeboren Zoon en laat allen die toch geschapen zijn naar 
uw beeld, God en Heer, door het teken van het doopsel vrij zijn 
van al het kwaad dat hen raken kan en doe ze kinderen zijn van 
uw geslacht, herboren uit water en heilige Geest. (Hier dompelt 
de priester de paaskaars in het water) Wij vragen U: laat door uw 
Zoon de levenskracht van de heilige Geest als een storm over dit 
water gaan, zodat allen die door het doopsel samen met Christus 
zijn begraven ook met Hem uit het graf zullen opstaan en leven 
door Christus onze Heer.  

A: Amen. 
 

HET DOOPSEL 

De dopeling(en) wordt/worden nu ondervraagd en gedoopt. Indien de 
dopeling te klein is om te kunnen antwoorden, doen de ouders, peter(s) en 
meter(s) dit in naam van het kind/kinderen. Volwassen dopelingen worden 
onmiddellijk na het doopsel gevormd. 
Indien er geen dopelingen zijn vervolgt de viering met de hernieuwing van 
de doopbeloften op blz. 27. 
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Pr: Zult u zich te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht om in 
vrijheid te leven als kinderen van God? 

 

Dopeling / ouders, peter(s)/meter(s): Ja, dat beloof ik. 
 

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

 

Dopeling / ouders, peter(s)/meter(s): Ja, dat beloof ik. 
 

Pr: Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen? 
 

Dopeling / ouders, peter(s)/meter(s): Ja, dat beloof ik. 
 

Pr: Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 
aarde? 

 

Dopeling / ouders, peter(s)/meter(s): Ik geloof. 
 

Pr: 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? 

 

Dopeling / ouders, peter(s)/meter(s): Ik geloof. 
 
Pr: Gelooft u in de heilige Geest, de heilige katholiek kerk, de 

gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de 
verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? 

 

Dopeling / ouders, peter(s)/meter(s): Ik geloof. 
 

Pr: Dit is ons geloof, dit is het geloof van de kerk, dat wij met 
overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer.  

A: Amen. 
 

Doopsel 

De priester nodigt de dopeling of zijn / haar ouders uit om bij de doopvont 
te komen staan en vraagt: 

 

Pr: Wilt u dus, dat N.N. wordt gedoopt in het geloof van de kerk, dat 
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we zojuist hebben beleden? 
 

Dopeling / ouders:   Ja, dat wil ik / willen wij. 
 

De priester doopt nu de kandidaat met de woorden: 
Pr:  N.N., ik doop u in de naam van de Vader, en de Zoon en de 

heilige Geest. 
 

Zalving na het doopsel 
Pr: De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die 

u heeft bevrijd uit de zonde en het nieuwe leven heeft gegeven 
uit het water en de heilige Geest, heeft u opgenomen in zijn volk. 
Hij zalft u nu met de heilzame chrisma, zoals Christus is gezalfd 
tot priester, Koning en Profeet. Zo moge u als ledematen van zijn 
lichaam voor altijd delen in het eeuwig leven.  

A: Amen. 
 

Daarna zalft hij in stilte de gedoopte(n) met chrisma op de kruin. 
 

Overdracht van het doopkleed 
Pr: N.N., ge zijt bekleed met Jezus Christus en een nieuwe mens 

geworden. Moge dit witte kleed het teken zijn van wat ge zijt 
geworden; houd uw verdere leven vrij van de besmetting van het 
kwaad tot in het eeuwig leven. Wij wensen u toe, dat ge hierin 
wordt geholpen door het woord en het voorbeeld van uw ouders, 
familie en bekenden. 

 

Overreiking van de doopkaars 

De priester ontsteekt de doopkaars aan de paaskaars en zegt: 
 

Pr: Ontvang het licht van Christus. 
 

De gedoopte of een van de familieleden neemt de doopkaars aan. Dan zegt 
de priester: 

 

Pr: Beste N.N., ouders, peter(s) en meter(s): aan u de taak dit licht 
brandend te houden. Zorg ervoor, dat uw kinderen, die door 
Christus zijn verlicht, blijven leven in dit licht en in hun geloof 
volharden. Dan zullen zij bij de komst van de Heer met alle 
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heiligen Hem tegemoet gaan en een plaats vinden in Gods 
woning. 

 

Vervolgens dient de priester, met volmacht van de bisschop, het vormsel toe 
aan een volwassen dopeling. 
 

Pr: N.N., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods. 
Vormeling:      Amen. 
 

Pr: Vrede zij u. 
Vormeling:     En met uw geest. 
 

HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN 

Allen gaan staan. De misdienaars en acolieten nemen vuur aan de 
paaskaars  en ontsteken de kaarsen van de mensen in de kerk om de belofte 
van trouw aan hun doopsel te hernieuwen. 
 

Pr: 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. Want eens hebben wij ons verzet tegen de 
boze macht en tegen al het kwaad dat hij sticht, en hebben wij 
beloofd God in zijn heilige katholiek kerk te dienen. Daarom: 

 

Pr: 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. 
 

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

A: Ja, dat beloof ik. 
 

Pr: Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen? 
A: Ja, dat beloof ik. 

 

Pr: Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 
aarde? 

A: Ik geloof. 



 28 

 

Pr: 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? 

A: Ik geloof. 
 

Pr: 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. 
 

Pr:  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. 
 

De priester besprenkelt de aanwezigen met het gezegende water en de 
wijwaterbekkens worden gevuld met gezegende water. Er wordt een keuze 
gemaakt uit de liederen achterin het boekje; ofwel: 
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Voorbede 
 

 
DE DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
 

Offerande / Offertorium 
Er wordt een keuze gemaakt uit de liederen achterin het boekje; ofwel: 
 

Dextera Dómini fecit virtútem, déxtera Dómini exaltávit me: non 
móriar, sed vivam, et narrábo ópera Dómini, alleluia. 
 

De rechterhand van de Heer heeft zijn kracht getoond; de rechterhand van 
de Heer heeft mij verheven. Ik zal niet sterven, maar leven en de werken van 
de Heer verkondigen, alleluia. 
 

Pr: 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 
Pr: Heer, aanvaard de gebeden van uw volk met de offergaven die U 

worden aangeboden. Laat deze eucharistie die haar oorsprong 
vindt in het paasmysterie ons kracht geven tot eeuwig leven. 
Door Christus onze Heer. 

A: Amen. 
 

PREFATIE   U wordt verzocht te gaan staan.
 

Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 
Sursum corda. 
Habémus ad Dóminum. 
Grátias agámus Dómino Deo 
nostro. 
Dignum et iustum est. 
 

 De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer 
Brengen wij dank aan de Heer 
onze God. 
Hij is onze dankbaarheid 
waardig. 
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Vere dignum et iustum est, 
æquum et salutáre, Te 
quidem, Domine, omni 
tempore confiteri, sed in hac 
potissimum nocte gloriosius 
prædicare, cum Pascha 
nostrum immolatus est 
Christus. Ipse enim verus est 
Agnus, qui abstulit peccata 
mundi. Qui mortem nostram 
moriendo destruxit et vitam 
resurgendo reparavit. 
Quapropter, profusis 
paschalibus gaudiis, totus in 
orbe terrarum mundus 
exsultat. Sed et supernae 
virtutes atque angelicae 
potestates hymnum gloriae 
tuae concinunt, sine fine 
dicentes: 
 

 
Sanctus, sanctus, sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra glória 
tua. Hosánna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in 
nómine Dómini. Hosánna in 
excélsis. 

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 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: 
 

Heilig, heilig, heilig, de Heer, de 
God der hemelse Machten. Vol 
zijn hemel en aarde van uw 
heerlijkheid. Hosanna in den 
hoge. Gezegend Hij die komt in 
de Naam des Heren. Hosanna in 
den hoge. 

 

Eucharistisch gebed I A (allen staan of knielen) 
U bidden wij, 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 heiligen dit brood en deze beker opdat zij ten goede komen aan 
heel de Kerk, die Gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze 
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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 N., in eenheid met onze 
bisschop N., 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 NN. 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 in deze nacht 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 en Paulus, Andreas, (Jakobus, Johannes; met 
Tomas, Jakobus, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Simon en Taddeüs; 
met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus; met Cornelius, Cyprianus, 
Laurentius en Chrysogonus; met Johannes en Paulus, Cosmas en 
Damianus,) 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 verloren gaan maar bij uw 
uitverkorenen worden geteld. 
 

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 
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zijn ogen opgeslagen 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, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen; Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen 
en zei: 
 

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... / Heer Jezus... 
 

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 Melchisédek 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 NN. 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 vertroost. 
 

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, (Ignatius, 
Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en 
Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia), 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 
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.  
A: Amen. 
Ofwel: 
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, Amen, est tibi Deo Patri 
omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, Amen, omnis honor et gloria 
per omnia saecula saeculorum. Amen. 
 

Ofwel: 
 

Eucharistisch gebed II C (allen staan of knielen) 
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. 
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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... / Heer Jezus... 
 

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. 
 

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N.N., onze paus, en 
N.N., onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 

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.  
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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Ofwel: 
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, Amen, est tibi Deo Patri 
omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, Amen, omnis honor et gloria 
per omnia saecula saeculorum. Amen. 
 
COMMUNIERITUS 
Praeceptis salutaribus moniti, et 
divina institutione formati, 
audemus dicere: 
 

Pater noster, qui es in caelis: 
Sanctificetur nomen tuum; 
adveniat regnum tuum; fiat 
voluntas tua, sicut in caelo et 
in terra. Panem nostrum 
cotidianum da nobis hodie; et 
dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris; et ne nos 
inducas in tentationem; sed 
libera nos a malo. 
 

Libera nos, quaesumus, 
Domine, ab omnibus malis, da 
propitius pacem in diebus 
nostris, ut, ope misericordiae 
tuae adiuti, et a peccato simus 
semper liberi et ab omni 
perturbatione securi; 
exspectantes beatam spem et 
adventum Salvatoris nostri Iesu 
Christe. 
 

Quia tuum est regnum et 
potestas, et gloria in saecula. 
Amen. 
 

Aangespoord door een gebod van de 
Heer en door zijn goddelijk woord 
onderricht, durven wij zeggen: 
 

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. 
 
 
 

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. 
 
 

Want van U is het Koninkrijk, en de 
kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. Amen. 
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Domine Iesu Christe, qui dixisti 
Apostolis tuis : Pacem relinquo 
vobis, pacem meam do vobis : 
ne respicias peccata nostra, 
sed fidem Ecclesiae tuae ; 
eamque secundum voluntatem 
tuam pacificare et coadunare 
digneris. Qui vivis et regnas in 
saecula saeculorum. Amen. 
 

Pax Domini sit semper 
vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 
 

Offerte vobis pacem. 

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 belofte; geef vrede in uw 
Naam en maak ons één. Gij die leeft 
in eeuwigheid. Amen. 
 
 

 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
 
En met uw geest. 
 

Wenst elkaar de vrede. 
 
Broodbreking 
 

Agnus Dei - qui tollis 
peccata mundi: miserere 
nobis.  
Agnus Dei - qui tollis 
peccata mundi: miserere 
nobis. 
Agnus Dei - qui tollis 
peccata dona nobis pacem. 

Lam Gods, dat wegneemt de 
zonden der wereld, ontferm U 
over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de 
zonden der wereld, ontferm U 
over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de 
zonden der wereld, geef ons de 
vrede. 

 

Uitnodiging tot de Communie 
 

Pr: 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 
slechts één woord en ik zal gezond worden. 

 
Communiezang / Communio 

Er wordt een keuze gemaakt uit de liederen achterin het boekje; en/of: 
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Pascha nostrum immolátus est 
Christus, allelúia: ítaque 
epulémur in ázymis sinceritátis 
et veritátis, allelúia, allelúia, 
allelúia. 

Christus, ons Paaslam, is geslacht, 
alleluia; laten wij dan feest vieren 
met het zuivere brood van reinheid 
en waarheid, alleluia, alleluia, 
alleluia. 

 

 
Gebed na de Communie 
Pr:  Heer, laat over ons uw Geest van liefde komen. Maak allen één 

van hart die zich met u verbonden weten, en verzadig hen met 
de gaven die Gij in deze paasviering hebt geschonken. Door 
Christus onze Heer. 

A: Amen. 
 
Mededelingen 
 
Plechtige zegen en wegzending 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
 

Pr: Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen en u 
beschermen tegen alle gevaren van de zonde. 

A: Amen. 
 

Pr: Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het eeuwig 
leven roept, u het geluk van de onsterfelijkheid schenken. 

A: Amen. 
 

Pr: 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. 

A: Amen. 
 

Benedicat vos omnipotens 

Deus, Pater, et Filius, et Spiritus 

Sanctus. Amen. 

Zegene u de almachtige God, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

Amen. 
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Pr: Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia. 
A: God zij dank gebracht, alleluia, alleluia. 
 

Slotlied 
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LIEDEREN BIJ DE PAASWAKE 
 

1. Alleluia, wij heffen 't aan … 
 

1. Alleluia, wij heffen ’t aan: 

de Heer is waarlijk opgestaan. 

En waar ik ben of waar ik ga, 

mijn ziele zingt: Alleluia! 

2. Dit is de grote blijde dag, 

die David in zijn geest voorzag. 

zingt nu met vreugd’ zo zing ik na, 

het blijde lied: Alleluia! 

3. Lof zij het Lam, dat door zijn bloed 

voor onze zonden heeft geboet. 

Zijn bitt’re dood schonk ons gena’. 

zo zingen wij: Alleluia! 

 

2. Christus die verrezen is … 
 

1. Christus die verrezen is, 

doet ons samen komen; 

’t maal van zijn gedachtenis 

wordt hier blij hernomen 

Refrein 
Broeders, vrij en opgericht, 
alleluia, heft uw ogen, 
alleluia, naar den hoge, 
heft uw ogen naar het licht. 

 

2. Christus brak de slavernij, 

brak de donk’re dagen. 
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Rijzend uit zijn graf heeft Hij 

Adams dood verslagen. refrein … 

3. Christus die verrezen is, 

straalt van eeuwig leven; 

’t maal van zijn gedachtenis 

zal dat ons ook geven. refrein … 

 
3. De Heer is waarlijk opgestaan … 
 

1. De Heer is waarlijk opgestaan, alleluja 
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluja 
Want Jezus onze Koning groot, alleluja 
verrees in glorie van de dood, alleluja (4x) 

 
2. Gij, die de Vorst van vrede zijt, alleluja 

De schepping is om U verblijd, alleluja 
De morgen van de eerste dag, alleluja 
zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluja (4x) 

 
3. De Heer herwon zijn heerschappij, alleluja 

Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij, alleluja 
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluja 
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluja (4x) 

 

 
4. Christus is opgestaan … 
 

1. Christus is opgestaan, 
leeg is het graf, Hij leeft voortaan. 
In dat bittere tweegevecht 
sloeg Hij de dood, wij zijn terecht. 
Alleluia. Alleluia (3x) 
 

2. Christus komt uit de nacht 
licht en vrede ons toegebracht. 
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Maar nog is oorlog om ons heen 
liet Hij ons toch weer dood alleen? 
Alleluia. Alleluia (3x) 
 

3. Heer, ons geloof bezwijkt  
als Gij ooit uit ons midden wijkt. 
”Zie, Ik ben, en Ik blijf met u, 
heilige geestkracht geef Ik u.” 
Alleluia. Alleluia (3x) 
 

4. Leg ons de schriften uit. 
Toon ons toch aan dat Gij het zijt! 
Voer ons binnen het groot geheim 
dat Gij een lijdende mens moest zijn. 
Alleluia. Alleluia (3x) 
 

5. Mijn Heer, mijn God zijt Gij. 
Daarom, Christus, gedenken wij 
uw verrijzenis uit de dood, 
hier in het breken van het brood. 
Alleluia. Alleluia (3x) 

 

 
5. Ere zij God de Zoon … 
 

1. Ere zij God de Zoon,  
verrezen uit de dood, 
het lam verheerlijkt op de troon, 
ons nieuwe morgenrood. 
Voortaan is Hij het licht 
dat aan de toekomst rijst; 
ons veilig, troostend vergezicht 
dat naar de hemel wijst. 

 
2. Vruchteloos was de wacht, 

vergeefs de zware steen: 
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zijn leven brak uit alle macht 
door nacht en duister heen. 
Voortaan is Hij de dag 
die naar het lijden daagt, 
waarop de wereld hopen mag, 
die om verlossing vraagt. 
 

3. Ere zij God de Zoon, 
en laat ons lied voor Hem 
een kleine steen zijn in zijn kroon, 
een kleine hemelstem. 
Voortaan heeft ons bestaan 
voor alle eeuwen zin. 
Hij is zijn mensen voorgegaan, 
Hij is ons nieuw begin. 

 

 
6. Een Paashymne … 
 

1. Looft God den Heer, ’t is wel gedaan, 
zijn Woord is door de dood gegaan, 
het Licht is waarlijk opgestaan, 
alleluia! alleluia (3x) 
 

2. De steen die op de wereld lag, 
het zwaar gebod dat aanstoot gaf 
is weg gewenteld van het graf, 
alleluia! alleluia (3x) 
 

3. Het loos gerucht dat mensen kwelt 
de boze is terechtgesteld, 
de vrienden hebben het ons gemeld, 
alleluia! alleluia (3x) 
 

4. De vijand leidt Hij om de tuin, 
daar zal geen list meer en venijn 
doch enkel lust en leven zijn, 
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alleluia! alleluia (3x) 
 

5. De boom des levens staat geplant, 
het water stroomt ter rechterkant 
want Jezus kreeg de overhand, 
alleluia! alleluia (3x) 
 

6. Zijn Woord is melk en honing goed, 
en meer dan welke koning doet 
geeft Hij een land van overvloed, 
alleluia! alleluia (3x) 
 

7. Hij is de Zoon van Abraham, 
die omzag naar het offerlam, 
en Melchisédek tegen kwam, 
alleluia! alleluia (3x) 
 

8. O, Eersteling, gebonden schoof, 
verlaagd als Jozef om zijn droom, 
wij strekken U ten hemel hoog, 
alleluia! alleluia (3x) 
 

9. Een wingerd zijt Gij aan de muur, 
die uitgroeit boven lot en duur, 
voorzegd in Jacobs stervensuur 
alleluia! alleluia (3x) 
 

10. Nu troont Gij in uw heerlijkheid, 
het loon draagt Gij reeds voor U uit, 
uw Brood en Wijn versnelt de tijd, 
alleluia! alleluia (3x) 
 

11. O Heer, die eeuwig koning zijt 
en die een woning ons bereidt, 
zend ons uw vuur en vrolijkheid, 
alleluia! alleluia (3x) 
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7. Een lied op dood en leven … 
 

1. Roept God een mens tot leven, 
wie weet waarom en hoe 
hij moet zichzelf prijsgeven 
hij leeft ten dode toe. 

 
2. Gods woord roept door de tijden 

zijn volk en grijpt het aan 
hij doet het uitgeleide, 
het moet de zee ingaan. 

 
3. Geroepen en verzameld 

uit de dood en slavernij, 
gedoopt in woord en water 
dat volk van God zijn wij. 

 
4. Wij werden nieuw geboren 

toen de mens Jezus kwam, 
die als een slaaf de zonde 
der wereld op zich nam. 

 
5. Met Hem in geest en water 

tot zoon van God gewijd, 
zijn wij met Hem begraven, 
verrezen voor altijd. 

 
6. Gestorven voor de zonde 

in Jezus’ bloed vereerd, 
en met elkaar verbonden 
leven voor God alleen. 

 
7. Wie Jezus’ kelk wil drinken, 

zijn doop wil ondergaan, 
zal in de dood verzinken 
en uit die dood opstaan. 
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8. Hij zal zijn leven geven,  

hij maakt zichzelf tot brood, 
hij sterft en and’ren leven, 
hij overleeft de dood. 

 

 
8. Gij, die verrezen zijt … 
 

1. Gij, die verrezen zijt, Heer, in het licht van uw luister; 
Gij moet geprezen zijn, stalende ster in het duister. 
Heer, op uw licht zijn onze ogen gericht, 
voer ons omhoog uit het duister. 
 

2. Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven; 
Gij zijt ons Paaslam, Gij hebt ons uw Lichaam gegeven. 
Christus, uw Bloed heeft ons bewaard en gevoed; 
Herder en Leidsman ten leven 
 

3. Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde, 
Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader. 
Gij spreekt ons vrij, teken van leven zijt Gij. 
Voer ons omhoog naar uw Vader. 

 

 
9. U zij de glorie … 
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
2. Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer, 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind 
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en zegt telkenkere: ‘Christus overwint.’ 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot; 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

 
10. Psalm 118 II 
 

1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, u lofzang rijzen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen: 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 
2. Des Heren hand is hoog verheven, 

des Heren rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des Heren werk. 
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood. 

 
3. Dit is de dag, die God deed rijzen, 

juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
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Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zeegnen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

 
4. De Heer is God, zijn gunst verheugd 

ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde ’t offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

 

 
11. Het lied van de Dag des Heren … 
 

1. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons hem loven en danken verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 

 
2. Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren, 

doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 

 
3. Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons 

midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan 
eren uw heilige Naam. 
En U in waarheid aanbidden. 
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12. Lied van de opstanding … 
 

1. De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en 
juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht, 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen,  
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 

 De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en 
juichen. 

 
2. De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven. 

Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde, één voor één, en 
voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, 
als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en 
juichen. 

 
3. De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven: dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond 
en wij zullen horen 
en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven. 
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13. Sta op! – Een morgen ongedacht … 
 

1. Sta op! – Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aan gebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wonderen om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

 
2. Hij heeft gezegd: gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht  
de nieuw Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

 
3. Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

 
4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, - 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
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14. Gij zijt het levend brood … 
 

1. Gij zelf, zijt, Heer, het levend Brood, 
gebroken voor ons heil. 
De band, die ons tezamen houdt 
Gij, die verrezen zijt. 
 

2. Die nacht dat Hij verraden werd, 
brak Hij het brood en zei: 
”Eet allen van dit brood, 
het is mijn lichaam voor uw heil.” 
 

3. Wij eten van hetzelfde brood, 
verenigd in geloof, 
hetzelfde lichaam vormen wij: 
de kerk van onze Heer. 

 

 
15. De dag rijst rood in het verschiet… 
 

1. De dag rijst rood in het verschiet, 
de hemel zingt het hoogst lied, 
de aarde juicht uit alle macht, 
de hel barst los in jammerklacht. 
 

2. Omdat de Koning komt en stoot 
de deuren open van de dood, 
bevrijdend uit de lange nacht 
het volk dat in het duister wacht. 
 

3. Die lag besloten met een steen, 
een wacht soldaten eromheen, 
stijgt uit het graf en triomfeert 
in al zijn pracht. De Heer regeert. 
 

4. Nu zijn de tranen en de pijn 
voorbij. De dood zal niet meer zijn. 



 51 

Een stralend’ engel kondigt aan: 
De Heer is waarlijk opgestaan 
. 

5. Laat dan ons Pasen zalig zijn, 
voor ieder een volmaakt festijn. 
Maak ons, ontheven aan de dood, 
aan uw nieuw leven deelgenoot. 
 

6. U Jezus zij de lof gebracht. 
De dood is dood, Gij straalt in pracht. 
U met de Vader zij de eer, 
U met de Geest voor immermeer. 
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Overzicht Nederlandstalige gezangen 
 

1. Alleluia, wij heffen 't aan  blz. 39 
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6. Looft God den Heer   blz. 42 
 
7. Een lied op dood en leven  blz. 44 
 
8. Gij, die verrezen zijt   blz. 45 
 
9. U zij de glorie    blz. 45 
 
10. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen blz. 46 
 
11. Dit is de dag die de Heer...  blz. 47 
 
12. De steppe zal bloeien   blz. 48 
 
13. Sta op! Een morgen ongedacht blz. 49 
 
14. Gij zelf, zijt, Heer, het levend Brood blz. 50 
 
15. De dag rijst rood in het verschiet blz. 50 


