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OPENING 

 
Openinszang 
 

Kruisteken en begroeting 
Pr: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
A: Amen. 
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 
 

Schuldbelijdenis 
 

Pr: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij 
 ons tot God, om deze heilige Eucharistie goed te kunnen 
 vieren: 
A: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik 
 gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, 
 door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote 
 schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, 
 alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, 
 voor mij te bidden tot de Heer onze God. 
Pr: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
 zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen. 
 

Litaniegezang 
 

Kyrië eleison. 
Kyrië eleison. 
Christe eleison. 
Christe eleison. 
Kyrië eleison. 
Kyrië eleison. 

Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over 
ons. 
Christus, ontferm U over 
ons. 
Heer, ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons. 
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Lofzang 
 

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, ont-
ferm 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 Allerhoogte: 
Jezus Christus, met de 
heilige Geest in de 
heerlijkheid van God de 
Vader.  
Amen. 

 
Openingsgebed 
 

Pr: God, vandaag hebt Gij ons de toegang tot het eeuwig leven 
ontsloten, want uw eniggeboren Zoon heeft de dood 
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overwonnen. Wij vragen U bij deze viering van zijn verrijzenis: 
vernieuw ons door uw Geest om met Hem te verrijzen tot het licht 
van het leven. 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. 
 
DIENST VAN HET WOORD 

 

Eerste lezing (Hand. 10, 34a.37-43) 
 

Uit de Handelingen der Apostelen. 
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. 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 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 gelooft, door zijn Naam vergiffenis van 
zonden verkrijgt. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

Tussenzang 
 
Tweede lezing (Kol. 3,1-4) 
 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Kolosse. 
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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 - Wij danken God. 
 

Evangelie (Joh. 20, 1-9) 
 

Pr: De Heer zij met u 
A: En met uw geest 
Pr: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Johannes 
A: Lof zij U Christus 
 

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 was 
weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de 
door Jezus bemind 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 ging ook de andere leerling, die het eerst bij het 
graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en hij geloofde, want zij 
hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij 
namelijk uit de doden moest opstaan. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

+++ P R E E K +++ 
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Geloofsbelijdenis / hernieuwing van de doopbeloften 
 

Credo in unum Deum, - 
Patrem omnipoténtem, 
factórem caeli et terrae, 
visibílium ómnium et 
invisibílium. – Et in unum 
Dóminum Iesum Christum, 
Fílium Dei unigénitum. - Et 
ex Patre natum ante ómnia 
saécula. – Deum de Deo, 
lumen de lúmine, Deum 
verum de Deo vero. – 
Génitum, non factum, 
consubstanti-álem Patri, per 
quem ómnia facta sunt. – Qui 
propter nos hómines, et 
propter nostram salútem, 
descéndit de caelis. - Et 
incarnátus est de Spíritu 
Sancto ex Maria Virgine, et 
homo factus est. – Crucifixus 
étiam pro nobis: sub Póntio 
Piláto; passus et sepúltus 
est. - Et resurréxit tértia die, 
secúndum Scriptúras. - Et 
ascéndit in caelum, sedet ad 
déxteram Patris. - Et íterum 
ventúrus est cum glória, 
iudicáre vivos et mórtuos. 
Cuius regni non erit finis. – Et 
in Spíritum Sanctum, 
Dóminum, et vivificántem, 
qui ex Patre Filióque 
procédit. – Qui cum Patre et 
Fílio simul adorátur et 

 Ik geloof in één God, de 
almachtige Vader, Schepper van 
hemel en aarde, van al wat 
zichtbaar en onzichtbaar is. En 
in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de 
Vader. God uit God, licht uit licht, 
ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen, één 
in wezen met de Vader, en 
door wie alles geschapen is. 
Hij is voor ons, mensen, en 
omwille van ons heil uit de hemel 
neergedaald. Hij heeft het vlees 
aangenomen door de heilige 
Geest uit de maagd Maria, en 
is mens geworden. Hij werd 
voor ons gekruisigd, Hij heeft 
geleden onder Pontius Pilatus en 
is begraven. Hij is verrezen op 
de derde dag, volgens de 
Schriften. Hij is opgevaren ten 
hemel, zit aan de rechterhand 
van de Vader. Hij zal 
wederkomen in heerlijkheid om 
te oordelen levenden en doden. 
En aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
die Heer is en het leven geeft; 
die voortkomt uit de Vader en 
de Zoon; die met de Vader en 
de Zoon tezamen wordt 
aanbeden en verheerlijkt; die 
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conglorificátur, qui locútus est 
per prophétas. - Et unam, 
sanctam, cathólicam et 
apostólicam Ecclésiam. – 
Confiteor unum baptísma in 
remissiónem peccatórum. – Et 
exspécto resurreciónem 
mortuórum. - Et vitam 
ventúri saéculi. – Amen. 

gesproken heeft door de 
profeten. Ik geloof in de ene, 
heilige, katholieke en 
apostolische kerk. Ik belijd één 
doopsel tot vergeving van de 
zonden. Ik verwacht de 
opstanding van de doden, en 
het leven van het komend rijk. 
- Amen. 

 

Ofwel 
 

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. 
 

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? 
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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, terwijl er 
wordt gezongen. 
 

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

 
 

Voorbede 
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DE DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
 

Offerande / Offertorium 
 

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, vol vreugde om het paasfeest dragen wij U het offer op, 

waardoor uw kerk op wonderlijke wijze wordt herboren en 
gevoed. 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. 
 
Vere dignum et iustum est, 
æquum et salutáre, Te 
quidem, Domine, omni 
tempore confiteri, sed in hac 
potissimum die gloriosius 
prædicare, cum Pascha 
nostrum immolatus est 
Christus. Ipse enim verus est 
Agnus, qui abstulit peccata 
mundi. Qui mortem nostram 
moriendo destruxit et vitam 

 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. 
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 
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, 
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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. 

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 
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: 



 10 

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 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 
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: 
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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. 
 

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 
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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. 
 

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. 
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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. 

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: 

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

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. 
 

 

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. 
 

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. 
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Pax Domini sit semper 
vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 
 

Offerte vobis pacem. 

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 
 

Gebed na de Communie 
Pr:  God, blijf in uw goedheid uw kerk beschermen. Gij hebt haar 

vernieuwd door de sacramenten van Pasen; breng haar eens tot 
de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer. 

A: Amen. 
 

Mededelingen 
 

Plechtige zegen en wegzending 
 

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



 16 

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. 

 

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

Slotlied 
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GREGORIAANSE GEZANGEN 
 

Introitus (Ps. 138, 18.5-6) 
Resurrexi, et adhuc tecum 
sum, alleluia: posuisti super 
me manum tuam, alleluia: 
mirabilis facta est scientia 
tua, alleluia, alleluia. 

Verrezen ben Ik, en nog altijd 
ben Ik bij u, alleluia; Gij hebt uw 
hand op Mij doen rusten, alleluia; 
wonderbaar is uw wijsheid, 
alleluia, alleluia. 

 

Graduale (Ps. 117, 24.1) 
Haec dies, quam fecit 
Dominus: exsultemus et 
laetemur in ea. Confitemini 
Domino, quoniam bonus: 
quoniam in saeculum 
misericordia eius. 

Dit is de dag, die de Heer heeft 
gemaakt, laat ons nu jubelen en 
ons verblijden. Looft de Heer, 
want Hij is goed: want eeuwig 
duurt zijn ontferming. 

 

Alleluia (1 Kor. 5, 7) 
Alleluia. Pascha  nostrum 
immolatus est Christus. 
Alleluia. 

Alleluia. Ons Paaslam is 
geslacht: Christus zelf. Alleluia. 

 

Sequentia 
Victimae paschali laudes 
immolent Christiani. Agnus 
redemit oves: Christus 
innocens Patri reconciliavit 
peccatores. Mors et vita 
duello conflixere mirando: 
dux vitae mortuus regnat 
vivus. Dic nobis, Maria, quid 
vidisti in via? Sepulcrum 
Christi viventis: et gloriam vidi 
resurgentis. Angelicos 
testes, sudarium et vestes. 
Surrexit Christus spes mea: 
praecedet vos in Galilaeam. 

Laat ons 't Lam van Pasen loven, 
het Lam Gods met offers eren. 
Ja het Lam redt de schapen, 
Christus brengt door zijn 
onschuld ons arme zondaars tot 
de Vader. Dood en leven, o 
wonder, moeten strijden te 
zamen. Die stierf, Hij leeft, Hij is 
onze Koning. Zeg het ons Maria, 
wat is 't dat gij gezien hebt? Het 
graf van Christus dat leeg was, 
de glorie van Hem die opgestaan 
is, engelen als getuigen, de 
zweetdoek en het doodskleed. 
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Scimus Christum 
surrexisse a mortuis vere: 
tu nobis, victor Rex, 
miserere. Amen. Alleluia. 

Mijn hoop, mijn Christus in leven! 
Zie Hij gaat u voor naar Galilea. 
Waarlijk Christus is verrezen: 
stond op uit de doden. O Koning, 
onze Held, geef ons vrede. 
Amen. Alleluia. 

 

Offertorium (Ps. 75, 9.10) 
Terra tremuit, et quievit, dum 
resurgeret in iudicio Deus, 
alleluia. 

De aarde beefde en werd stil, 
toen God opstond ten oordeel, 
alleluia. 

 

Communio (1 Kor. 5, 7-8) 
Pascha nostrum immolatus 
est Christus, alleluia: itaque 
epulemur in azymis 
sinceritatis et veritatis, 
alleluia, alleluia, alleluia. 

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

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. 

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

3. 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. 
Een stralend’ engel kondigt aan: 
De Heer is waarlijk opgestaan 
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. 
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. 

 
 

16. Looft God in zijn heiligdom (psalm 150 III) 
 

Refrein: Alleluia, alleluia, alleluia 
 
1. Looft God in zijn heiligdom, 
 looft Hem heel zijn hemel om! 
2. Looft Hem om zijn grote macht, 
 looft Hem naar zijn grote kracht! - Refrein 
 
3. Looft Hem met bazuingeschal, 
 looft de Heer van het heelal! 
4. Looft Hem! Laat de harpen slaan! 
 Looft Hem! Grijpt de citers aan! - Refrein 
 
5. Looft Hem dansend, groot en klein, 
 looft Hem rinkend met de tamboerijn! 
6. Looft Hem fluitend met de fluit, 
 looft Hem op cymbaal en luit! - Refrein 
 
7. Spant uw snaren Hem ter eer: 
 Alleluia! Looft de Heer! 
8. Looft Hem zingend al wat leeft, 
 looft Hem al wat adem heeft! - Refrein
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Overzicht Nederlandstalige gezangen 
 

1. Alleluia, wij heffen 't aan  blz. 19 
 
2. Christus die verrezen is  blz. 19 
 
3. De Heer is waarlijk opgestaan blz. 20 
 
4. Christus is opgestaan   blz.20 
 
5. Ere zij God de Zoon   blz. 21 
 
6. Looft God den Heer   blz. 22 
 
7. Een lied op dood en leven  blz. 24 
 
8. Gij, die verrezen zijt   blz. 25 
 
9. U zij de glorie    blz. 25 
 
10. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen blz. 26 
 
11. Dit is de dag die de Heer...  blz. 27 
 
12. De steppe zal bloeien   blz. 28 
 
13. Sta op! Een morgen ongedacht blz. 29 
 
14. Gij zelf, zijt, Heer, het levend Brood blz. 30 
 
15. De dag rijst rood in het verschiet blz. 30 
 
16. Looft God in zijn heiligdom  blz. 31 


