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INTREDEZANG  ‘Christus die verrezen is’  
 

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen; 
’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij 
hernomen.  
Broeders, vrij en opgericht, Alleluia, heft uw ogen, 
Alleluia naar den hoge, heft uw oven naar het licht.  
 

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen. 
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. 
Broeders, vrij en opgericht, Alleluia, heft uw ogen, 
Alleluia naar den hoge, heft uw oven naar het licht.  
 

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;  
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 
Broeders, vrij en opgericht, Alleluia, heft uw ogen, 
Alleluia naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 
OPENINGSRITUS 

 
Orde van Dienst 
  

VIDI AQUAM  ‘Ik heb water zien stromen’   
 W. van Belle 

 

Ik heb water zien stromen aan de tempel aan de 
rechterzijde , alleluia, alleluia. (2x) 
 

En allen tot wie dit water is gekomen, zijn verlost en 
zullen zeggen: alleluia, alleluia. (2x) 
 

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,  
eindeloos is zijn erbarmen. 
 

Ik heb water zien stromen aan de tempel aan de 
rechterzijde , alleluia, alleluia. (2x) 
 

GLORIA    
 
GEBED 

God, laat uw volk dat Gij geestelijk hebt vernieuwd 
en verjongd, altijd reden hebben tot vreugde. Wij 
zijn gelukkig, nu Gij ons weer hebt aangenomen als 
uw kinderen; geef dat wij de dag van de opstanding 
hoopvol en blij tegemoet zien. Door onze Heer. 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 

 

EERSTE LEZING  (Handelingen 3, 13-15. 17-19) 
In die dagen zei Petrus tot het volk: “De God van 
Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze vaderen, 
heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt 
overgeleverd, en voor Pilatus verloochend, 
ofschoon deze geoordeeld had Hem in vrijheid te 
moeten stellen. Maar gij hebt de Heilige en 
Gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van 
een moordenaar gevraagd. De vorst des levens 
daarentegen hebt gij gedood. God heeft Hem 
evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan zijn 
wij getuigen. Maar ik weet, broeders, dat gij in 
onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw 
overheden. Maar wat God tevoren had 
aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn 
Messias zou sterven, heeft Hij zo in vervulling doen 
gaan. Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw 
zonden worden uitgewist.”   
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
 

ANTWOORDPSALM  uit psalm 4 
 
REFREIN   
 
 
 
 
 
 

Als ik U roep, geef mij antwoord, God, die mij recht 
verschaft. Gij, die mij redt uit de verdrukking, 
verhoor mijn gebed!  Refrein 
 

Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt: altijd 
verhoort Hij mij als ik Hem roep.  Refrein 
 

Zegt men: Wie brengt ons geluk? Heer, laat uw licht 
over ons opgaan.  Refrein 
 

Als ik mij neerleg slaap ik gerust, Gij maakt mij vrij 
van zorgen.  Refrein 
 

TWEEDE LEZING  (1 Johannes 2, 1-5a) 
Vrienden, Ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet 
zoudt zondigen. Maar ook al zou iemand zonde 
bedrijven: we hebben een voorspreker bij de Vader, 
Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze 
zonden goedmaakt en niet die van ons maar die van 
de hele wereld. Hoe weten wij dat wij God kennen? 
Er is maar één bewijs: dat we ons houden aan zijn 
geboden. Wie zegt dat hij Hem kent maar zich niet 
stoort aan zijn geboden is een leugenaar; in zo 
iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens 
die gehoorzaam is aan Gods woord heeft Zijn liefde 
werkelijk haar volmaaktheid bereikt; dan weten we 
zeker dat we in Hem zijn. 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

ALLELUIA  (Lc. 24, 32) 
Alleluia. Heer Jezus, ontsluit ons de Schriften; doe 
ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. 
Alleluia. 
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EVANGELIE  (Lucas 24, 35-48) 
In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er 
onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen 
herkend werd aan het breken van het brood. 
Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling 
in hun midden en zei: “Vrede zij u.” In hun 
verbijstering en schrik meenden ze een geest te 
zien. Maar Hij sprak tot hen: “Waarom zijt ge 
ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? 
Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. 
Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en 
beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.” En na zo 
gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en 
voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet 
konden geloven, zei Hij tot hen: “Hebt ge hier iets 
te eten?” Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis 
aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij 
sprak tot hen: “Dit zijn mijn woorden, die Ik sprak, 
toen Ik nog bij u was: Alles moet vervuld worden 
wat over Mij staat in de Wet van Mozes, in de 
profeten en in de psalmen.” Toen maakte Hij hun 
geest toegankelijk voor het begrijpen van de 
Schriften. Hij zei hun: “Zo spreken de Schriften over 
het lijden en sterven van de Messias en over zijn 
verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de 
verkondiging onder alle volkeren, van de bekering 
en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te 
beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles 
getuigen.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 

HOMILIE 
 
GELOOFSBELIJDENIS 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van 
hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige 
Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige 
Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden 
heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven 
en begraven; die nedergedaald is ter helle, de derde 

dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten 
hemel, zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen 
oordelen de levenden en de doden. Ik geloof 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. 
 
VOORBEDEN  
 
OFFERANDEZANG    ‘Alleluia’  -  Boyce 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 
GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, wij bidden U: aanvaard de gaven die de Kerk 
U vol vreugde brengt. Nu reeds zijt Gij de bron van 
onze blijdschap: geef ons dan ook de eeuwige 
vreugde. Door Christus onze Heer. 
 

PREFATIE  (II van Pasen) 
U danken wij, Heer God, omwille van uw heer- 
lijkheid, en om heil en genezing te vinden zullen wij 
uw Naam verkondigen, al onze dagen, maar vooral 
in deze tijd bezingen wij U. Want ons Paaslam, 
Christus, is voor ons geslacht. Aan Hem danken de 
kinderen van het licht hun geboorte tot eeuwig 
leven. Aan Hem danken Gods uitverkorenen hun 
toegang tot het Rijk der hemelen. Want door zijn 
sterven zijn wij van de dood verlost, door zijn 
verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. 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 
 

EUCHARISTISCH GEBED 
 

COMMUNIERITUS 

Orde van Dienst 
 

ONZE VADER 
 

LAM GODS 
 

COMMUNIE 

 

COMMUNIE-TEKST  (Lc. 24, 46-47) 
In de Schriften was voorspeld: Christus moest lijden 
en sterven en op de derde dag verrijzen uit de 
doden; in zijn Naam moet bekering en vergiffenis 
verkondigd worden onder alle volkeren. Alleluia. 
 
COMMUNIEZANG  ‘Ik ben de opstanding’    
                                 W. van Belle 
 

Ik ben de opstanding, en het leven. Wie in Mij 
gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven . 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, wij bidden U: zie goedgunstig naar uw volk. 
Gij hebt ons vernieuwd door deze heilige geheimen; 
laat ons met een verheerlijkt lichaam verrijzen in 
onvergankelijkheid. Door Christus onze Heer. 
 

SLOTRITUS 

 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 
 

SLOTZANG  ‘Alleluia’ 
         uit het Exsultate Jubilate - Mozart 
 
 

GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL 
Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd. 

Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen 
van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem  

Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse 
legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten,  

die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, 
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.  


