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♫ Openingslied: 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 ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.
Broeders, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen,
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen 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.
Begroeting en welkom
D: In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige
Geest.
A: Amen.
D: 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.
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De Paaskaars wordt ontstoken
L:

De Paaskaars wordt ontstoken. Deze Paaskaars,
en de andere Paaskaarsen uit de KAN-parochies,
zijn gisteravond gewijd in de Paaswake in de
Emmaus.
We lezen een tekst van Paus Franciscus uit
Laudato Si.
‘Op het einde zullen wij van aangezicht tot
aangezicht de oneindige schoonheid van God
ontmoeten en zullen wij met vreugdevolle
bewondering het mysterie van het heelal kunnen
lezen, dat samen met ons zal delen in de volheid
zonder einde. Ja, wij zijn op weg naar de sabbat
van de eeuwigheid, naar het nieuwe Jeruzalem,
naar het gemeenschappelijke huis van de hemel.
Jezus zegt ons: “Zie, Ik maal alles nieuw.” Het
eeuwige leven zal een gedeelde verwondering
zijn, waar ieder schepsel, lichtend veranderd, zijn
plaats zal innemen en de definitief bevrijdende
armen iets te bieden zal hebben.’

Schuldbelijdenis
D: Broeders en zusters, belijden wij onze tekorten,
bekeren wij ons tot God om hier en nu goed te
kunnen vieren.
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D: 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.
A: Heer, ontferm U over ons.
D: Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de
zonden om ons tot God te brengen, ontferm U
over ons.
A: Christus, ontferm U over ons.
D: Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen en
de schepping weer nieuw maakt, ontferm U over
ons.
A: Heer, ontferm U over ons.
D: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het
eeuwig leven.
A: Amen.
♫ Aanbidt en dankt uw Vader
Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van
eeuwigheid. Aan Hem behoort het koningschap en alle
heerlijkheid. Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht. Dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de Koningszoon, die in de wereld
kwam en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op
zich nam. Nu nodigt Hij zijn mensen uit op 't grote
koningsfeest. En waar Hij leeft aan Vaders hand, daar
heerst een goede Geest
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Gebed
Eerste lezing (Hand. 10, 34a.37-43)
L:

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 levende
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.
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♫ Het licht verdrijft de duisternis
Het licht verdrijft de duisternis, alleluia,
omdat de Heer verrezen is, alleluia.
Hij is het eeuwig levend woord, alleluia,
en Hij verlicht al wie Hem hoort, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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.
Tweede lezing (Kol. 3,1-4)
L:

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Kolosse.
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.
A: Wij danken God.
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Sequentie
Het graf van Christus dat leeg was, de glorie van Hem
die opgestaan is, eng’len 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.
♫ Alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia (2x)
Christus, ons Paaslam is geslacht,
laat ons Hem vieren met vreugde.
Alleluia, alleluia, alleluia
Evangelie (Joh. 20, 1-9)
D: De Heer zij met u.
A: En met uw geest.
D: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes.
A: Lof zij U, Christus.
D: 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
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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 de andere leerling snelde
Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan.
Voorover bukkend 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.
Overweging
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
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uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de
rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar
zal Hij komen oordelende 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. Amen.
Voorbede met gezongen acclamatie
♫ Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons
Collecte
We leven vanuit ons geloof, maar kunnen niet zonder
uw gift voor uw parochie.
H. Antonius van Padua: NL28 RABO 0328 2928 50
Sint Martinus:

NL31 RABO 0328 2726 20

O.L.V. Hemelvaart:

NL19 RABO 0388 2775 21

Dank voor uw gave!
Onze Vader
D: Laten wij bidden tot God onze Vader met de
woorden die Jezus ons gegeven heeft.
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
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onze schulden, zoals ook wij vergeven aan
onze schuldenaren, en breng ons niet in
beproeving maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
D: Goede God, dit is de dag die Gij hebt gemaakt, de
dag waarop Gij Uw Zoon verheerlijkt hebt.
Gezegend zijt Gij om Hem doe ons nieuwe hoop
op leven en toekomst geeft, gezegend zijt Gij om
deze dag waarop Uw schepping herademt en
mensen mogen weten dat Uw liefde voor ons
sterker is dan alle dood en duren zal door alle
eeuwen der eeuwen.
A: Amen.
D: De vrede des Heren zij altijd me U.
A: En met uw geest.
Mededelingen
Slotgebed
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Zegen en zending
D: De Heer zij met u.
A: En met uw geest.
D: Zegene u de almachtige God, Vader en Zoon en
heilige Geest.
A: Amen.
D: Gaat nu allen heen in vrede.
A: Wij danken God.
♫ U zij de glorie
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.
Ziet 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 immermeer.”
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.
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