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Alle liederen worden alleen door  
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OPENING VAN DE VIERING 

Allen staan 

INTREDELIED GvL 411 

Christus die verrezen is 

 
2. Christus brak de slavernij, 

brak de donk're dagen. 

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 

 

BEGROETING 

Allen zitten 

INLEIDING 
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GEBED OM ONTFERMING 

 

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. 

 

VERGEVING 

v. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

a. Amen  

 

KYRIE 

 

Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison 

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison 
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GLORIA 

GEBED 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

EERSTE LEZING: Handelingen der apostelen 10, 34a. 37 - 43 

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

 

TUSSENZANG:  GvL pag 194 

Psalm 118I 
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TWEEDE LEZING: Kolossenzen 3, 1 - 4 

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

Allen staan 

LIED  
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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 zondaren tot de  

Vader 

Dood en leven, o wonder,  

moeten strijden tezamen. 

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.  

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. 

 

EVANGELIE: Johannes 20, 1 - 9 

v. De Heer zij met u 

a. en met uw geest 

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

Johannes 

a. Lof zij u, Christus 
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Evangelielezing 

v. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

 

ACCLAMATIE OP EVANGELIE  

 

Allen zitten 

OVERWEGING 

Allen staan 

GELOOFSBELIJDENIS 

 

v. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 

a. Schepper van hemel en aarde, 

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 

 

v. En in één Heer, Jezus Christus, 

eniggeboren Zoon van God, 

vóór alle tijden geboren uit de Vader. 

a. 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. 
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v. Hij is voor ons, mensen, 

en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald 

a. Hij heeft het vlees aangenomen 

door de heilige Geest uit de maagd Maria, 

en is mens geworden. 

v. Hij werd voor ons gekruisigd, 

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 

a. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel: 

zit aan de rechterhand van de Vader. 

v. Hij zal wederkomen in heerlijkheid 

om te oordelen levenden en doden. 

En aan zijn rijk komt geen einde. 

a. Ik geloof in de heilige Geest, 

die Heer is en het leven geeft; 

die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

v. die met de Vader en de Zoon 

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 

die gesproken heeft door de profeten. 

a. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 

v. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 

a. Ik verwacht de opstanding van de doden 

en het leven van het komend rijk. Amen. 

Allen zitten 

VOORBEDE 

l. laat ons zingend bidden… 
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misintenties 

 

l. … uit kracht van Hem, de verrezen Heer. 

a. Amen. 

 

EUCHARISTIE 

 

COLLECTEAANKONDIGING 

 

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. 

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 
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OFFERANDE 

- Muzikaal intermezzo 

- Lied: Gij uit de dood verrezen 

 

Gij uit de dood verrezen, ten leven opgestaan, 

in ons, die niet als wezen, ontzield hun wegen gaan. 

 Gij zijt met ons, Gij zijt ons leven, God en goed. 

 Gij blijft met ons voorgoed, nu tot in eeuwigheid. 

 

Geen steun, geen wet ten dode, behoudt ons in het graf. 

De machten, namaakgoden, verwaaien als het kaf. 

 Gij zijt met ons, Gij zijt ons leven, God en goed. 

 Gij blijft met ons voorgoed, nu tot in eeuwigheid. 

 

Die bang naar Emmaüs vluchtten, op niemand meer gehoopt. 

Die tijd en wereld duchten, ze zijn met U gedoopt. 

 Gij zijt met ons, Gij zijt ons leven, God en goed. 

 Gij blijft met ons voorgoed, nu tot in 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. 
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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 op deze dag die Gij gemaakt hebt 

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 krachten die U 

loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 

 

HEILIG  GvL 291 
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EUCHRISTISCH GEBED 

v. Wij bidden U, genadige God, Vader van onze Heer Jezus 

Christus, wij smeken U door Hem die is uw Zoon en onze Heer: 

dat Gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier, die wij U 

aanbieden; dat Gij zult zegenen dit brood en deze beker opdat 

zij ten goede komen aan heel de Kerk, die Gij geroepen hebt 

en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw Kerk, Heer 

onze God, wees onze herder; breng ons bijeen van heinde en 

ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij U in eenheid met de 

bisschop van Rome, paus Franciscus in eenheid met onze 

bisschop Johannes, verenigd ook met allen die, oprecht en 

trouw, uw woord bewaren en het geloof belijden van uw 

apostelen overal in deze wereld. 

Herinner U de namen, Heer, van allen die U toebehoren en van 

alle mensen die hier voor U staan. Gij kent hun geloof, Gij weet 

dat zij U willen dienen. In naam van hen die U het offer 

brengen van hun aanbidding en hun dankbaarheid, in naam 

van allen smeken wij U: houd hen in leven want op U hopen 

zij, bevrijd hun hart en maak hen heilig, Gij, eeuwige en 

waarachtige, levende God. 

Wij zegenen en aanbidden U, omdat op deze dag Jezus 

Christus uit de dood is opgestaan, en wij smeken U, samen 

met Maria, altijd Maagd, die bij U verheerlijkt is, de Moeder 

van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige 

Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen Petrus, Paulus, 

Andreas, (Jakobus en 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 
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ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede; dat wij niet 

eeuwig 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 naar heeft 

naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken 

heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met 

de woorden: 

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn lichaam 

dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij ook, 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. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

v. 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 
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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, die 

ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof: dat 

zij en allen die in Christus zijn ontslapen in vrede mogen rusten 

en binnengaan in uw land verlicht en getroost door Christus 

onze Heer. 

Wij zijn van U, met al ons kwaad, op uw barmhartigheid hopen 

wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw 

apostelen en bloedgetuigen Johannes, Stefanus, Mattias, 

Barnabas, (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 Jezus Christus onze Heer; in Hem hebt Gij al wat bestaat 

geschapen en gezegend, in Hem ontvangen wij al uw genade, 

Hij is ons leven.  

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige 

Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 

a. Amen. 
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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 331 

 
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. 
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Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U,  

Mijn Heer en mijn God. 

 

TIJDENS DE COMMUNIE 

- Muzikaal intermezzo 

- Lied: Het licht verdrijft de duisternis 

 

 
2. De waarheid leeft en sterft niet meer; alleluia.  

Voorgoed verrezen is de Heer; alleluia.  

Wie zich aan Hem heeft toegewijd, alleluia,  

hij leeft door Hem in eeuwigheid, alleluia.  

Alleluia, alleluia, alleluia!  
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3. O Heer, met Pasen opgestaan, alleluia.  

Leer ons de weg, door U gegaan; alleluia,  

en toon ons in het eeuwig Licht, alleluia,  

de luister van uw aangezicht! Alleluiavi  

Alleluia, alleluia, alleluia!  

 

GEBED NA DE COMMUNIE 

 

BESLUIT VAN DE VIERING 

 

MEDEDELINGEN 

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 God, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

a. Amen. 
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ZENDING 
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SLOTLIED: GvL 591  

Lied van de opstanding 
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2. 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.  

 


