
 

 

 

3 april 2021 19:30 uur 

 

Paastriduum 

 

Paaswake 

 

Eucharistieviering 
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Alle liederen worden alleen door  
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LICHTRITUS 

 

BEGROETING EN WELKOM 

 

v. De genade van de Heer Jezus Christus, 

de liefde van God 

en de gemeenschap van de heilige Geest 

zij met u allen. 

a. Amen 

 

ZEGENING VAN HET PAASVUUR 

 

v. 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 eeuwige licht. 

Door Christus onze Heer. 

a. Amen 

  

BETEKENING VAN DE PAASKAARS. 

 

v. 1. Christus gisteren en heden 

2. Begin en einde 

3. Alfa 

4. en Omega 

5. Hem behoren tijd 

6. en eeuwigheid 

7. heerlijkheid en heerschappij 

8. door alle eeuwen der eeuwen. Amen 

 

v. 1. Door zijn heilige 

2. glorievolle wonden 

3. bescherme  
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4. en behoede ons 

5. Christus de Heer. 

 

ONTSTEKING VAN DE PAASKAARS 

 

v. Het licht van Christus’ glorievolle verrijzenis 

moge uit ons hart en onze geest de duisternis verdrijven. 

 

BINNENDRAGEN VAN DE PAASKAARS 

Acclamatie 

 

 

 

v.  

 

v. Licht van Christus,  

a. Heer, wij danken U 

 

v. Licht van Christus,  

a. Heer, wij danken U 

 

PAASJUBELZANG GvL 488 

Laat juichen 

  

 



4 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

INLEIDING OP DE LEZINGEN VAN DE PAASNACHT 

 

EERSTE LEZING: Genesis 1, 1 - 2, 2 

l. Woord van de Heer 

a. Wij danken God. 

 

TUSSENZANG GvL pag. 13 

Psalm 8II 
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GEBED  
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TWEEDE LEZING: Exodus 14, 15 - 15, 1 

l. Woord van de Heer 

a. Wij danken God. 

  

TUSSENZANG:  GvL  151 

Ik zing voor de Heer  
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GEBED 

 

DERDE LEZING: Ezechiël 36, 16 - 17a, 18 – 28 

l. Woord van de Heer 

a. Wij danken God. 
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TUSSENZANG:  GvL 419a 

Het lied van de heilige Geest 

 

2. Wij zijn in Hem gedoopt hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 

 

3. De geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. 

 

GEBED 
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LOFZANG:  GvL 602 

Ere zij God de Zoon, 

 

2. Vruchteloos was de wacht, 

vergeefs de zware steen: 

zijn leven brak uit alle macht 

door nacht en duister heen. 

Voortaan is Hij de dag 

die na het lijden daagt,  

waarop de wereld hopen mag,  

die om verlossing vraagt. 
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VIERDE LEZING: Romeinen 6, 3 – 11 

l. Woord van de Heer 

a. Wij danken God. 

Allen staan 

VERS VOOR HET EVANGELIE GvL248 

 

EVANGELIE: Marcus 16, 1 - 8 

v. De Heer zij met u 

a. en met uw geest 

v. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Marcus 

a. Lof zij u, Christus 

Evangelielezing 

v. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 
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ACCLAMATIE: GvL 248 

NLB 654 

 
Allen zitten 

OVERWEGING 

Allen staan 

VIERING VAN HET DOOPSEL 

 

ZEGENING VAN HET NIEUWE DOOPWATER 

 

HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN 

v. 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 katholieke kerk te dienen.  
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Daarom:  

v. 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. 

v. 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.  

v. Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen?  

a. Ja, dat beloof ik. 

v. Gelooft u in God, de almachtige Vader,  Schepper van hemel 

en aarde? 

a. Ik geloof.  

v. 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.  

v. 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. 

 

v. 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. 

 

BESPRENKELING MET HET NIEUWE DOOPWATER 
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LIED:  GvL 564 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang 

 

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zingt dan de heer een nieuw gezang! 

 

3. Een lied van uw verwondering 

dat nòg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

Allen zitten 

EUCHARISTIE 

 

De collecte wordt besteed voor de instandhouding van onze 

parochie. Digitaal kunt u  vanuit huis deelnemen aan de 

collecte.  

Bij voorbaat dank voor uw gave 

U hebt de mogelijkheid om digitaal aan de collecte bij te 

dragen via de Givt-app. 
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Indien u nog niet over de Givt-app 

beschikt kunt u deze downloaden naar 

uw smartphone. In de laatste 

draagkracht is hierover een uitleg 

gegeven. Vanzelfsprekend kunt u dit ook 

vinden op onze site.  

Het is ook mogelijk middels Givt-aan 

meerdere collectes bij te dragen.  

Op de eerste pagina binnen de app geeft u het bedrag van uw 

bijdrage op (Hoeveel wil jij geven). Een tweede en derde 

collecte kan worden toegevoegd. Druk op volgende om naar de 

tweede pagina te gaan. 

 

Vanzelfsprekend kunt u ook uw collecte bijdrage overmaken op 

bankrekening NL96 RABO 0335 7798 32 t.n.v. Sint 

Christoffelparochie onder vermelding “collecte”. 

 

BEREIDING VAN DE GAVEN 

 

OFFERANDELIED GvL 575 

Aan wat op aarde leeft 
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2. Wie in uw Vlees gelooft, geeft Gij uw eeuwig Woord. 

Omdat Gij zijt gedood, bestaan wij altijd voort. 

Leid al wie leven wil, uw woning tegemoet 

omwille van uw dood, omwille van uw bloed. 

 

3. O Geest, die levend maakt en voegt het al aaneen, 

wij zijn verstrooid geraakt, maar Gij houdt ons bijeen. 

Weersta toch aan de macht die onze harten scheidt, 

o alvermogend woord, o licht van eeuwigheid. 

 

 

v. Bidt, zusters en broeders, 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 

Allen staan 

PREFATIE en EUCHARISTISCH GEBED  

v. De Heer zal bij u zijn. 

a. De Heer zal u bewaren. 

v. Verheft uw hart. 

a. Wij zijn met ons ons hart bij de Heer. 

v. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

a. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

v. 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 heilige 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, 
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mensen die op aarde wonen; vreugde vervult de engelen in de 

hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit lied 

toejuichen zonder einde: 

 

HEILIG  

 
 

 

v. 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 aan 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. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

v. 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 Franciscus 

onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig 

dienstwerk in de kerken 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 heilige Jozef, 

haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die 

hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden 
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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. 

 

ONZE VADER  

 

a. Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in 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. 

v. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 

geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij gesteund door uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn van zonden 

en beveiligd tegen alle angst en onrust 

terwijl wij uitzien 

naar de zalige vervulling van onze hoop 

de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

a. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

 

VREDESWENS 

Allen zitten 
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BROODBREKING / LAM GODS   GvL 337 

 

 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 

a. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

Maar spreek slechts één woord 

En ik zal gezond worden. 

 

COMMUNIE 

 

GEESTELIJKE COMMUNIE 

Heer Jezus, 

Ik dank U voor uw Woord van Leven, waarmee Gij mij hebt 

gevoed. 

Graag zou ik U ook ontmoeten, in uw communie, uw Brood van 

Leven, maar dat is nu onmogelijk. 

Daarom bid ik: 

Aanvaard mijn verlangen  om hecht verbonden te zijn met U. 

Kom met uw Liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten 

dat uw Geest in mij woont. 

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, Mijn Heer en mijn God. 
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LIED NA DE COMMUNIE GvL 518 

Sta op! – een morgen ongedacht 

 
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. 
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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 

 

GEBED NA DE COMMUNIE 

 

BESLUIT VAN DE VIERING  

 

MEDEDELINGEN 

Allen staan 

ZEGEN GvL 742 

 

v. Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen 

en u beschermen tegen alle gevaren van de zonde. 

a. Amen. 

v. Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon 

u tot het eeuwig leven roept, 

u het geluk van de onsterfelijkheid schenken. 

a. Amen. 

v. 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. 

v. Zegene u de almachtige, maar vooral menslievende God, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

a. Amen. 
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ZENDING 
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SLOTLIED NLB 634 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 

Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
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2. Licht moge stralen in de duisternis, 

Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

ORGELSPEL TOT BESLUIT:  

‘Christ lag in Todesbanden’,  

bew. J.S. Bach, BWM 625 


