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OPENING VAN DE DIENST 
 
In de stilte begeven priesters, diakens en acolieten zich naar buiten of naar het 
portaal om er het vuur te wijden en de paaskaars aan te steken. Wij verzamelen 
ons op veilige afstand allen zoveel mogelijk rond het vuur achteraan.  
 
Wijding van het vuur 
 
Ontsteken van de paaskaars en processie naar het altaar 
 
De priester geeft nu het licht door en zingt: 
 LICHT VAN CHRISTUS 
 
Wij antwoorden: 
 GOD WIJ DANKEN U 
 
Tijdens de lofzang zingt de priester voor,  de cantor en allen zingen 
de acclamatie: 
  

Exsultet 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na de lofzang op de Paaskaars doven wij de kaarsjes. 
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WOORDDIENST 
 
Eerste lezing: Gen. 1,1.26-31a 

"God schiep de mens als zijn beeld  
en Hij zag dat het heel goed was" 

 
 
Antwoordlied: Alles begon met God  (ZJ 822,2-3) 
 
Alles begon met God, 
het water en het licht 
en de mens en het vuur en de liefde, 
het begon met God. 
 
En de vlam en het vuur dat ons verlicht en warmt 
en het vuur dat brandt 
en het kruid dat in de as opschiet, 
begon met God. Refr. 
 
En de mens met zijn handen om een bloem te plukken 
en te bouwen aan een huis 
en te wonen met de kinderen, 
naar Hem gemaakt. Refr. 
 
Gebed 
 
Tweede lezing: exodus 14, 15.15-1 

"God leidt zijn volk doorheen de wateren van de zee 
naar het beloofde land" 

 
Antwoordlied: Broeders die op uittocht gaat  (ZJ 328-601) 
Broeders die op uittocht gaat Heer die met ons gaat, 
uit het land der slaven,  ‘t water uit de rotsen slaat, 
uit die ban van dood en kwaad: Heer, Gij zult ons laven. 
wie toch zal u laven? 
 
‘t Volk dat zwerft in de woestijn, Heer die met ons gaat, 
zal Hij dat verlaten? ‘t water uit de rotsen slaat, 
Zal Hij niet hun leeftocht zijn Heer, ons levend water. 
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en hun levend water? 
 
Water is het levend woord Heer die met ons gaat, 
dat ons toe zal klinken. ‘t water uit de rotsen slaat, 
Broeders, die Gods woorden hoort, laat uw woorden klinken. 
komt hier allen drinken. 
 
Gebed 
 
Derde lezing:  Ezechiël 36, 16-28 

"Zo spreekt de Heer: Ik zal zuiver water over u sprenkelen  
en gij zult rein worden. Ik zal het stenen hart verwijderen  

en u een hart van vlees geven" 
 

Antwoordlied: Zingt voor de Heer  (ZJ 402, 1-2-3) 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wond’ren om u heen. 
 
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 
 
Een lied van uw verwondering 
dat nog uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
Gebed  
  
De priester zet het Gloria in (ZJ 42) 
Daarna: ALLE KLOKKEN LUIDEN !!! 
De bellen rinkelen en het orgel laat door al zijn registers  
feestelijke klanken horen.  
 
Na twee minuten wordt het Gloria verder gezongen. 
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Vierde lezing:  Romeinen 6, 3-11 
"Door het doopsel zijn wij één geworden met Christus. 

Wij zijn met Hem begraven opdat ook wij  
een nieuw leven zouden leiden. Beschouw uzelf als dood  

voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus" 
 
Alleluia  (ZJ 3e) 
Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
Christus, ons paaslam, is geslacht. 
Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. 
Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
 
Evangelie:  Marcus 16,1-8 

"Hij is niet hier, Hij is verrezen!” 
 
Acclamatie: De Heer is waarlijk opgestaan  (ZJ 414) 
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia! 
Jezus deed de dood teniet. 
Zing daarom het hoogste lied. 
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia! 
 
HOMILIE 
 
DOOPLITURGIE 
 
Wijding van het doopwater 
 
Hernieuwing van onze doopbeloften 
In deze Paasviering, broeders en zusters, herdenken wij de dood en 
de begrafenis van onze Heer Jezus Christus en vieren wij met grote 
vreugde zijn glorievolle verrijzenis. Daarom willen wij de beloften van 
ons heilig doopsel hernieuwen. 
 
Wij hebben toen verzaakt aan de macht van het kwaad en aan al 
wat in de wereld vijandig is aan God, en wij hebben toen de belofte 
afgelegd God in de Kerk trouw te willen dienen.  
Nu vraag ik u opnieuw: 
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Belooft gij u te allen tijde te verzetten tegen kwaad en onrecht  
om in vrijheid te leven als volk van God? 
Allen: 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? 
Allen: Ja, dat beloof ik. 
 
Belooft gij de Heer uw God te dienen en naar het voorbeeld van 
Christus uw naaste te beminnen? 
Allen: Ja, dat beloof ik. 
 
Gelooft gij in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde? 
Allen: 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? 
Allen: 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? 
Allen: Ja, ik geloof. 
 
Besprenkeling met het doopwater (orgelspel) 
Tijdens de besprenkeling met het doopwater  
maken we een kruisteken.  
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DIENST VAN DE TAFEL 
 
Offerande: Zingt voor de Heer van liede en trouw (ZJ 418) 
 
Zingt voor de Heer van liefde en trouw, 
die onder ons verblijven wou. 
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw, 
alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor het heilig hemels brood, 
dat ons versterkt in alle nood, 
dat ons doet leven na de dood, 
alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor de liefde, die ons bindt, 
die in ons hoofd haar woning vindt, 
die in ons hart haar rijk begint, 
alleluja, alleluja. 
 
Zingt voor het heil dat komen gaat,  
zingt voor de deur die open staat,  
zingt voor de God die zingen laat, 
alleluja, alleluja. 
 
Eucharistisch gebed 
 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Sanctus (zj 42) 
 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
Allen: Heer Jezus, 
 wij verkondigen uw dood 
 en wij belijden tot Gij wederkeert, 
 dat Gij verrezen zijt. 

 
Onze vader  (We bidden samen) 
 
Agnus dei (ZJ 42) 

   
Communie  

 
    Orgelspel 

 
Tijdens communie: 
Licht, ontloken aan het donker (ZJ 438, str. 1-3-5) 

Licht, ontloken aan het donker, 
Licht, gebroken uit de steen, 
Licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 

Licht, aan liefde aangestoken, 
Licht, dat door het donker brandt, 
Licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 

Licht, straal hier in onze ogen, 
Licht, breek uit in duizendvoud, 
Licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
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Zegengebed over de verschillende paaskaarsen 
Pr   Heer, onze God, 
wij danken U voor de blijvende vreugde 
die Gij aan de wereld schenkt. 
Wij bidden U: zegen + deze kaarsen 
en allen die het licht van Christus ontvangen. 
Verhoor het gebed van de gemeenschap 
die samengekomen is om dit licht te verspreiden. 
Geef dat het vrede en eenheid brengt waar het zal schijnen, 
door Christus, de verrezen Heer. 
Amen 
 
Slotgebed 
 

Slotlied: Kondig het aan (ZJ 406) 
 
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. 

Zending en zegen 

En gaat nu allen heen in vrede, alleluia. 
Wij danken God, alleluia. 
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AAN ALLEN EEN ZALIG PAASFEEST!!! 
 
 
 

E.H. Hans Vandenholen, Pastoor-Deken 
 
 

 
 
 

Mede in naam van de voltallige parochieploeg 
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