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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied: STA OP! EEN MORGEN ONGEDACHT

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 nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.
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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.

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
L.

Op deze bijzondere morgen komen wij hier bijeen
om ons geloof in de verrezen Heer te vieren.
Wonderlijk toch dat Hij die gestorven was,
opnieuw tot Leven komt en nu voorgoed!
Zijn leerlingen destijds en wij na bijna 2000 jaar
taan versteld van zoveel goddelijke kracht
die zich voor onze ogen voltrekt.
We geloven niet wat we zien,
het is toch ongehoord dat een dode tot leven komt?
Met Pasen zien we eerder waarin we mogen geloven,
omdat Hij, de Mensenzoon, het ons heeft toegezegd.
De Heer heeft zich aan zijn Woord gehouden
en dat stemt ons tot grote vreugde!
Mag deze viering ons inspireren
om ons geloof te verdiepen en ervan te getuigen
dat Jezus leeft!
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Gebed om vergeving
P.

Vanaf Aswoensdag zijn wij veertig dagen opgetrokken
tot het Hoogfeest van Pasen. Een mogelijkheid tot inkeer,
verandering van levenswijze, werd ons geboden.
Ook nu aan het eind van die innerlijke reis
vragen wij God en elkaar om vergeving.

P.

Heer, die in deze wereld zijt gekomen om de liefde
van de Vader te openbaren en ons het leven te brengen,
ontferm U over ons.

P.

Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de zonden
om ons tot God te brengen,
ontferm U over ons.

P.

Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen
en de schepping weer nieuw maakt,
ontferm U over ons.
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P.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven,
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Eer aan God
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Gebed
P.

God, almachtige Vader,
dit is de dag waarop Gij uw Zoon Jezus uit de doden hebt
opgewekt. Gij hebt Hem gezalfd met de heilige Geest
en verheven boven al wat leeft.
Wij vragen U:
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bevestig ons geloof in de verrezen Heer,
wek ons op uit zonde en dood.
Dat wij ons niet vastklampen aan wat voorbijgaat
maar uitzien naar uw heerlijkheid.
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. Amen.
DIENST VAN HET WOORD
Bij de opening van de Schriften
L.

Met onze ogen zijn wij in staat
de wereld om ons heen waar te nemen.
Maar soms zien wij meer met de ogen van ons hart.
Dan kan een leeg graf op Paasochtend
een getuigenis worden van opgestaan Leven!

Eerste lezing
Uit de Handelingen van de Apostelen 10, 34a.37-43
L.

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,
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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.
A.

Wij danken God.

Tussenzang Psalm 150
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Tweede lezing
Uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Kolosse 3,1-4
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.
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Christus is uw leven en wanneer Hij verschijnt zult ook gij
met Hem verschijnen in heerlijkheid.
A.

Woord van de Heer.
Wij danken God.

Acclamatie MAAK ONS HART ONTVANKELIJK

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes 20, 1-9
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena
vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf
en zag dat de steen van het graf was weggerold.
Zij liep snel naar Simon Petrus
en naar de andere, de door Jezus beminde leerling
en zei tot hen:
'Ze hebben de Heer uit het graf genomen
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd'.
Daarop gingen Petrus en de andere leerling
op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort,
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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 geloofde
want zij hadden nog niet begrepen
hetgeen er geschreven stond,
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie GOD HEEFT HEM HOOG VERHEVEN

Overweging
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Lied: CHRIST THE LORD IS RIS’N TODAY
1.

Christ the Lord is ris’n today, Alleluja!
Sons of men and Angels say, Alleluja!
Raise your joys and triumph’s high,
Sing ye heav’ns and earth reply,
Christ the Lord is ris’n today, Alleluja!

2.

Love’s redeeming work is done, Alleluja!
Fought the fight, the Victory’s won, Alleluja!
Jesus’ agony is o’er,
Darkness veils the earth no more,
Christ the Lord is ris’n today, Alleluja!

3.

Lives again our glorious King, Alleluja!
Where o death, is now thy sting? Alleluja!
Once he died our souls to save.
Where thy Victory, o grave?
Christ the Lord is ris’n today, Alleluja, Alleluja!

1.

Christus de heer is vandaag verrezen, Alleluja!
Mensenkinderen en Engelen zingen; Alleluja!
Verhef hoog je vreugde en triomfen
Hemelen en aarde zing herhaaldelijk;
Christus de heer is vandaag verrezen, Alleluja!

2.

Het verlossende werk van de liefde is gedaan, Alleluja!
De strijd is gestreden, de overwinning behaald, Alleluja!
Jezus’ doodsstrijd is over,
De dood overschaduwt de aarde niet meer,
Christus de heer is vandaag verrezen, Alleluja!

3.

Onze overwinnende koning leeft weer Alleluja!
Waar, o dood, is nu jouw angel? Alleluja!
Hij is eenmaal gestorven om onze zielen te redden.
Graf, waar is jouw overwinning?
Christus de heer is vandaag verrezen, Alleluja, Alleluja!
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Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,

A.

Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

P.

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 dóór wie alles geschapen is.

P.

Hij is voor ons, mensen,
en om wille 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.

P.

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.

P.

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;
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P.

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.

P.

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.

Voorbede
P.

Met grote vreugde dat het Leven uiteindelijk overwint,
durven wij onze gebeden voor te leggen aan God:

L.

Voor de kerk, de wereldwijde gemeenschap van
gelovigen:
dat de viering van het Paasfeest tot bezinning stemt
en aanzet tot daden van menslievendheid
en opgestaan leven:
laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

A.
L.

A.
L.

A.

Bidden wij voor vrede in deze wereld,
om zegen over alle inspanningen om tot vrede te
komen; om voedsel voor hen die honger lijden
en drinken voor hen die dorst hebben;
dat de rijkdom die God aan de wereld geschonken heeft
eerlijk verdeeld kan worden.
laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor wie geen Paasfeest kunnen vieren:
mensen op de vlucht voor oorlog, armoede en geweld,
wij denken aan de Oekraïners,
dat wij met gebed en actie hun lot verzachten;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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L.

A.

Voor onszelf bidden wij:
dat ons geloof in de verrijzenis krachtig wordt
en dat wij anderen daarmee tot voorbeeld zijn;
laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

A.

God van Leven,
U die alle leven draagt en steeds weer vernieuwt,
hoor onze gebeden op Paasmorgen.
Dat vragen wij U in naam van De Levende,
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Amen.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE
Klaarmaken van de altaartafel
Tafellied KONDIG HET AAN, DE HEER IS VERREZEN
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Oproep tot gebed
P.
A.

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige Vader.
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
P.

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. Amen.

Eucharistisch gebed (2-b)
P.
A.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
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P.
A.

Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P.
A.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

P.

(Prefatie I van Pasen)
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
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P.

Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron,
uit U stroomt alle heiligheid. Stort uw Geest nu uit over
deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot
Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden
aanvaardde, nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt"
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte
U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen
en sprak:
"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.

P.

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild,
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dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader,
en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven:
dit brood dat leven geeft
en deze beker die ons redde van de dood.
Wij danken U,
omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.
Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en Bloed van
uw eerstgeboren Zoon, en vragen u met aandrang,
dat wij naar elkaar toe groeien
door de kracht van uw heilige Geest.
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde.
Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de
bisschop van Rome, Franciscus, onze paus, in eenheid met
Johannes onze bisschop,
en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters
die door de dood heen zijn gegaan,
en leven in de verwachting der verrijzenis.
Gedenk alle mensen die gestorven zijn.
Neem hen op in uw barmhartigheid
en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.
Neem ook ons allen op in uw liefde.
Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw
Zoon, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde
leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven.
Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven
in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon,
aanhouden tot in uw heerlijkheid.
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. Amen.
P.

Laten wij bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
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(melodie Rimsky-Korsakov)
A.
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.
P.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst
van Jezus, Messias, uw Zoon.

A.

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens
P.

A.

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

P.
A.

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

P.

Wenst elkaar de vrede!

Lam Gods
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Uitnodiging tot de communie
P.

Zalig zij die genodigd zijn
aan de maaltijd van de Heer.
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.

Communie
Communiezang ALLELUJA (G.F. Händel)
Gebed na de communie
P.

Heer God, Gij leeft in ons midden door Jezus, uw Zoon,
en vervult ons met grote vreugde.
Bewaar uw volk in de vrede
die de verrezen Heer ons heeft toegezegd,
en maak ons tot getuigen van zijn blijvende aanwezigheid.
Hij die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
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SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zending en zegen
P.

Pasen vormt het hart van ons geloof.
Niet lijden en dood,
maar opstaan en leven zijn de blijde boodschap.
Laten wij die missie de wereld in brengen en ons ernaar
gedragen.
Dan leeft de Heer opnieuw in ons hart en in onze daden.
Zalig Paasfeest

P.

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

A.
P.
A.
P.
A.
P.

Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon
u tot het eeuwig leven roept,
u het geluk van de onsterfelijkheid schenken.
Amen.
Moge u die na de dagen van Christus' lijden
met blijdschap het paasfeest viert,
met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige vreugde.
Amen.

A.

Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

P.
A.

Gaat in vrede heen, alleluja, alleluja.
God zij dank gebracht, alleluja, alleluja.
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Slotlied U ZIJ DE GLORIE
1.

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
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 immer meer.

2.

Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie nu en immer meer.

3.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen in 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 immer meer.

DE WEEK VAN 17 APRIL T/M 24 APRIL 2022
VIERINGEN
Zondag 17-4

10.00 uur:

Maandag 18-4

10.00 uur:

Donderdag 21-4

09.00 uur:

Vrijdag 22-4

09.00 uur:

Zondag 24-4

10.00 uur:

Eerste Paasdag Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Tweede Paasdag Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Woord- en Communieviering
(Ps. Ans Dekker)

GEBEDSINTENTIES
Zondag 10:00 uur
Om zegen over onze parochie; Voor Annette Vorderhake – Sikkenk;
Voor Johannes van Erp; Voor Wies IJsselmuiden en familie; Voor de
levenden en overleden familie van den Brink; Voor Wim Zwartkruis en
Mia Zwartkruis – Schreuder en overleden ouders en familie; Voor
familie en vrienden; Voor Hendrikus Vijn; Voor Elisabeth Steegmans
– Koenraad; Voor Johannes Kapiteijn Van Abswoude; Voor Lidy
Vastenhout van Vessum en Ton van Vessum; Voor Monja Bosma –
Teeuwen; Voor Rita van Bruggen – Thoolen; Voor Hen van Bruggen;
Voor Piet Kooiman
Donderdag 09:00 uur: Voor overleden familie van Zonneveld
ZIEKEN
Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis
OVERLEDENEN Adrianus Overgaauw
AGENDA
Woensdag 20 april om 20.00 uur: ouderavond 1e communie
Vrijdag
22 april om 18.45 uur: 1e communiebijeenkomst

Bij het verlaten van het kerkgebouw
is er gelegenheid voor de collecte

geldig t/m 10 mei 2022
Hebt u geen los geld bij U?
Scan dan bovenstaande code voor de collecte

ZALIG PASEN

