Hij is niet hier, Hij is verrezen!
H. Livinusparochie

Paaswake (A-cyclus)
11 april 2020 – Sint-Martinuskerk, Herzele

in Herzele & Sint-Lievens-Houtem
Bisdom Gent

Wij nodigen je van harte uit om écht mee te vieren, zingen en bidden.
Ook al zal dat anders zijn dan je gewoon bent:
via Radio Star of YouTube kunnen we toch – verbonden met elkaar –
de Heer ontmoeten in zijn Woord en de tekenen van Brood en Beker.
Laten we samen zijn opstanding uit de dood vieren!

ONTSTEKEN VAN DE PAASKAARS
LOFZANG OP DE PAASKAARS
Zoals het licht ons verschijnt in de nacht,
zo is Jezus onze vreugde.
Hij is een licht voor onze ogen,
Hij is een feest voor ons hart.
Zoals het licht ons verschijnt in de nacht,
zo is Jezus onze vreugde.
Hij is een licht voor onze ogen,
Hij is een feest voor ons hart.

Door mensen bestemd om te verdwijnen in het donker graf van het verleden,
heeft God Hem nieuw geschapen om een licht te zijn op onze toekomst.
In deze nacht heeft Hij de duisternis verbroken.
In deze nacht heeft Hij de dood overwonnen.
In deze nacht is Hij voor ons verrezen. In deze nacht zingen wij: alleluia!
Zoals het licht ons verschijnt in de nacht,
zo is Jezus onze vreugde.
Hij is een licht voor onze ogen,
Hij is een feest voor ons hart.
Voor allen die verzinken in de dood, is Hij een bron van leven.
Nieuwe ogen geeft Hij aan de blinden. Hij is een licht voor alle volkeren.
In deze nacht heeft Hij de duisternis verbroken.
In deze nacht heeft Hij de dood overwonnen.
In deze nacht is Hij voor ons verrezen. In deze nacht zingen wij: alleluia!
Zoals het licht ons verschijnt in de nacht,
zo is Jezus onze vreugde.
Hij is een licht voor onze ogen,
Hij is een feest voor ons hart.

EERSTE LEZING
• Uit het boek Genesis (1-2,9a,10-13,15-18)

Het offer van Abraham
• Lied: God die ons heeft voorzien (ZJ 531, uit: Zingt Jubilate)
God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep en houdt in het bestaan.
Hij heeft ons voorbestemd te lijken op zijn Zoon
die mens is zoals wij en in ons midden woont.

Voor U mensen die met ons verbonden zijt,
wil ik zingen van Jezus Christus.
Uit de nacht van de dood is Hij opgestaan
als een wonder van licht midden de duisternis.

Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe zijn geest geopenbaard.
Als God zo voor ons is wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt zal hoop en zegen zijn.

Zoals het licht ons verschijnt in de nacht,
zo is Jezus onze vreugde.
Hij is een licht voor onze ogen,
Hij is een feest voor ons hart.

Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt om onze God te zijn.

1

2

• Gebed

Al uw geboden zijn gerechtigheid,
ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd,
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

TWEEDE LEZING
• Uit het boek Exodus (14,15-15,1)

Doortocht van de Rode Zee
• Lied: Broeders die op uittocht gaat (ZJ 328, uit: Zingt Jubilate)
Broeders die op uittocht gaat uit het land der slaven,
uit de ban van dood en kwaad: wie toch zal u laven?
Heer, die met ons gaat, ’t water uit de rotsen slaat,
Heer, Gij zult ons laven.
’t Volk dat zwerft in de woestijn, zal Hij dat verlaten?
Zal Hij niet hun leeftocht zijn en hun levend water?
Heer, die met ons gaat, ’t water uit de rotsen slaat,
Heer, ons levend water.
Water is het levend woord dat ons toe zal klinken.
Broeders die Gods woorden hoort, komt hier allen drinken.
Heer, die met ons gaat, ’t water uit de rotsen slaat,
laat uw woorden klinken.
• Gebed

DERDE LEZING
• Uit de profeet Baruch (3,9-15.32-4,4)

De bron van wijsheid
• Lied: Een smekeling zo kom ik tot uw troon (ZJ 567, uit: Zingt
Jubilate)
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon;
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet die goed is, waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.
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Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied.
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.
• Gebed

LOFZANG: U, Heer, zij lof gebracht
(ZJ 780 , uit: Zingt Jubilate)
U, Heer zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere,
wat Gij, Almachtige, veilig behoudt, komt U eren.
Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft,
wil U, zijn oorsprong, vereren.
Wie in uw liefde woont, heiligen, engelenkoren,
wie aan uw rechterhand neerzit, in liefde herboren
zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal:
Heilig is God in den Hoge.
Erbarm U over ons, als ons de zonden benauwen,
wees ons genadig, heer, omdat wij vast op U bouwen.
In eeuwigheid, daar Gij de Heiland zijt,
blijft Gij de rots van vertrouwen.
Daarom Heer smeken wij: wil uw getrouwen bewaren,
die Gij door 't nieuw verbond van eeuw'ge dood wilde sparen,
Zegen het volk, zegen het volk van uw Naam,
leid het in eeuwigheid. Amen.

GEBED
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VIERDE LEZING

VERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN

• Uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Rome (6,3-11)

(…) Nu vraag ik u opnieuw:

In Christus gedoopt
ACCLAMATIE VOOR HET EVANGELIE
(ZJ 3 f, uit: Zingt Jubilate)
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Verheugt u allen want de Heer is waarlijk verrezen!
Laat ons juichen en zingen.
Alleluia, alleluia, alleluia.

EVANGELIELEZING (Mt 28,1-10)
De vrouwen gingen naar het graf

Belooft gij u te allen tijde te verzetten tegen kwaad en onrecht
om in vrijheid te leven als volk van God?
A/
Ja, dat beloof ik.
Belooft gij u te verzetten
tegen de bekoring van zonde en onrecht,
zodat het kwaad zich geen meester maakt van u?
A/
Ja, dat beloof ik.
Belooft gij de Heer uw God te dienen
en naar het voorbeeld van Christus uw naaste te beminnen?
A/
Ja, dat beloof ik.
Gelooft gij in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?
A/
Ja, ik geloof.
Gelooft gij in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft, gestorven en begraven is.
Die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?
A/
Ja, ik geloof.
Gelooft gij ook in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?
A/
Ja, ik geloof.

ACCLAMATIE NA HET EVANGELIE
(ZJ 8 c, uit: Zingt Jubilate)
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

VOORBEDE
(ZJ 11 d, uit: Zingt Jubilate)
God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia.

EUCHARISTISCH GEBED

HOMILIE
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ONZEVADER

GEBED VAN DE GEESTELIJKE COMMUNIE

A/

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.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
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. Amen.

Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik U.”
Let dan niet op onze fouten en tekorten
maar wel op het geloof van uw Kerk.
Vervul uw belofte, geef vrede in uw Naam
en maak ons een, Gij die leeft in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
A/
En met uw Geest.

LAM GODS
Zalig zijn wij nu wij uitgenodigd worden op het bruiloftsmaal van de Heer. Zie
het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld.
A/
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
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Heer Jezus,
ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee Gij mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in de 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.

COMMUNIELIED: Kondig het aan
(ZJ 406, uit: Zingt Jubilate)
Kondig het aan: de Heer is verrezen,
zeg aan de wereld dat Jezus leeft.
Dit is de weg die Hij heeft gewezen;
dit is de waarheid die Hij geeft;
dit is het leven voor alle eeuwen!
Alleluia! Christus leeft.
Zing nu een lied van vreugde en vrede,
zing nu een lied van barmhartigheid.
alle verdriet en pijn zijn geleden,
al wie verdrukt is wordt bevrijd.
Laat aan wie treuren uw blijdschap weten.
Alleluia! Christus leeft.
Leef in uw hart met volle vertrouwen,
hoop op een toekomst voor iedereen,
steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen,
vriendschap en goedheid om u heen.
Liefde volstaat om een wereld op te bouwen.
Alleluia! Christus leeft.

COMMUNIEGEBED
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ZEGENING VAN DE PAASKAARSEN
ZENDING EN ZEGEN
TOEWIJDING AAN MARIA: Regina caeli
(ZJ 65, uit: Zingt Jubilate)
Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia,
resurexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Verheug u, koningin van de hemel, alleluia.
Want Hij die gij gedragent hebt, alleluia,
is verrezen, zoals Hij gezegd heeft, alleluia.
Bid voor ons bij God, alleluia.

In prettige samenwerking met

www.radiostar.be
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