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Klokken    
 
Paasjubelzang 
 
Laat juichen heel het hemelkoor van eng'len. 
Laat juichen om die grote Koning, 
juichen om de overwinning! 
Laat de trompetten klinken in het rond! 

Vol vreugde zij ook de aarde 
omstraald door zulk een heerlijkheid! 
De glorie van de eeuwige Koning! 
Heel de aarde zij vol vreugde, 
daar alle duister thans verdreven is. 

Vol luister straalt de kerk van God op aarde. 
En juichend klinken paasgezangen. 
Laat ook onze eigen tempel 
luide weerklinken van ons jubellied. 

Laat juichen heel het hemelkoor van eng'len. 
Laat juichen om die grote Koning, 
juichen om de overwinning! 
Laat de trompetten klinken in het rond! 

Begroeting en woord van welkom 

Openingslied:      “Licht dat ons aanstoot”   

Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waar leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
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Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van hem die leeft. 
 

Gebed 
 
Gloria  
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Eerste lezing:     Gen.1,1-2,2 
 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
God sprak: “Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van ons, op ons 
gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, de vogels van de lucht, 
over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat 
over de grond kruipt”. En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld 
van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
God zegende hen en God sprak tot hen: “Weest vruchtbaar en wordt talrijk, 
bevolkt de aarde en onderwerpt haar; heerst over de vissen van de zee, 
over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond 
kruipt”. 
En God sprak: “Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele 
aardbodem aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten: zij zullen u tot 
voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en 
aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft geef Ik het 
groene gras als voedsel”. Zo gebeurde het. 
God bezag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was. 
 
Tussenzang:      
 

 
  

Gij die Uw majesteit toont aan de hemel, Gij opent de mond van weerloze 
kinderen, en dan klinkt het lied dat Uw vijand beschaamt en brengt Gij Uw 
tegenstanders tot zwijgen. 
Refrein 

Als ik kijk naar de hemel, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren 
die Gij hebt bevestigd, wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt, de zoon 
van Adam, dat Hij U ter harte gaat. 
Refrein 
 
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt en hem met glorie en luister 
gekroond. Gij doet hem het werk van Uw handen beheren en alles hebt Gij 
aan zijn voeten neergelegd. 
Refrein 
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Schapen en runderen, alles en alles, en ook de dieren in het vrije veld, de 
vogels van de hemel, de vissen van de zee, al wat er wandelt op de paden 
van het water. 
Refrein 

Tweede lezing:      Rom. 6, 3-11 
 
Broeders en zusters, gij weet toch dat de doop waardoor wij één zijn 
geworden met Christus Jezus ons heeft doen delen in zijn dóód? Door de 
doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij een nieuw 
leven zouden leiden zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de 
doden is opgewekt.  Zijn wij één met Hem geworden door het beeld van Zijn 
dood, dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding, in de overtuiging 
dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, daardoor is aan het bestaan in 
de zonde een einde gekomen, zodat wij niet langer aan de zonde dienstbaar 
zijn. 
Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met 
Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want 
wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft: de 
dood heeft geen macht meer over Hem.  Door de dood die Hij gestorven is 
heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft heeft 
alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor 
de zonde en levend voor God in Christus Jezus. 
 
Alleluia      
Brengt dank aan de Heer want Hij is genadig, 
eindeloos is zijn erbarmen. 
 
Evangelie:       Mt. 28, 1-10 
 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattëus 
 
Na de sabbat bij het aanbreken van de eerste dag der week kwamen Maria 
Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. 
Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer 
daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich 
daarop neer.  
Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. 
De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het leven scheen 
uit hen geweken.  
De engel sprak de vrouwen aan en zei: “Gij hoeft niet bevreesd te zijn; ik 
weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.   
Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft. 
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Ga nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en 
nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult Gij Hem zien.  Dat had ik u te 
zeggen”. 
Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en zij 
haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen.  En zie, Jezus 
kwam hen tegemoet en zei: “Weest gegroet”.  Zij traden op Hem toe, 
omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. 
Toen sprak Jezus tot hen: “Weest niet bevreesd.  Gaat aan mijn broeders de 
boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij 
zien”. 
 
Overweging 
 
Regina coeli 
Regina coeli, laetare, alleluia 

Quia quem meruisti portare, 

alleluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia, 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

Koningin des hemels, verheug u, 
alleluja. 
Omdat Hij, die gij waardig geweest 
zijt te dragen, alleluja, 
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, 
alleluja, 
Bid God voor ons, alleluia. 

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. Amen.  
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Voorbede en intenties    
 
Onze Vader 
 
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 anderen hun schuld vergeven 
en leid ons niet in bekoring  
maar verlos ons van het kwade. 
   Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Wees gegroet 
 
Wees gegroet, Maria,  
Vol van genade,  
De Heer is met u,  
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.  
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,  
zondaars, nu en in het uur van onze dood.  
Amen. 
 
Gebed om vrede / vredewens  
 
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. 
 
De vrede des Heren zij altijd met u 
 
Slotgebed 
 
Zegen 
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Slotlied:    Te Deum   
 
Te Deum laudamus; te Dominum confitemur. 
Te æternum Patrem omnis terra veneratur. 
Tibi omnes angeli, tibi cæli: et universæ Potestates, 
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra majestatis gloriæ tuæ. 
Te gloriosus Apostolorum chorus, 
Te Prophetarum laudabilis numerus, 
Te Martyrum candidatus laudat exercitus. 
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia: 
Patrem immensæ majestatis; 
Venerandum tuum, verum, et unicum Filium; 
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. 
Tu Rex gloriæ, Christe, 
Tu Patris sempiternus es Filius. 
 
Tu ad liberandum suscepturus hominem, 
non horruisti Virginis uterum. 
Tu devicto mortis aculeo, 
aperuisti credentibus regna cælorum. 
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. 
Judex crederis, esse venturus. 
Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni, 
quos pretioso sanguine redemisti; 
Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari. 
 
Salvum fac populum tuum Domine, et benedic hereditati tuæ. 
Et rege eos, et extolle illos, usque in æternum. 
Per singulos dies, benedicimus te, 
et laudamus nomen tuum in sæculum et in sæculum sæculi. 
Dignare Domine die isto sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri Domine, miserere nostri. 
 
Fiat misericordia tua Domine super nos, 
quem admodum speravimus in te. 
In te Domine speravi; 
non confundar in æternum. 
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Nederlandse vertaling: 
 
Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij. 
U, eeuwige Vader, eert heel de aarde. 
Tot U roepen alle engelen, tot U de hemelen en alle machten. 
Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen die zonder ophouden zingen: 
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
U looft het roemvol koor der apostelen, 
U het lofwaardig getal der profeten, 
U looft de blanke stoet der martelaren. 
U prijst de heilige Kerk over heel de aarde: 
U, Vader, onmetelijk in majesteit; 
U, eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog verheven; 
U, Heilige Geest, de Vertrooster. 
Gij, Christus, Koning der glorie, 
Gij zijt de enige Zoon van de Vader. 
 
Gij, die om de mens verlossing te brengen 
geen vrees hebt gehad voor de schoot van de Maagd. 
Gij die de prikkel van de dood hebt overwonnen 
 en voor de gelovigen het hemels rijk hebt geopend. 
Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader. 
Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven. 
 
U dan smeken wij: kom uw dienaars te hulp, 
die Gij door uw Kostbaar Bloed hebt gered; 
Laat ons geteld worden onder uw heiligen in de eeuwige heerlijkheid. 
 
Red, Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel, 
hoed hen, en draag hen voor immer. 
U willen wij prijzen iedere dag, 
uw naam verheerlijken voor altijd. 
Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag voor de zonde. 
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons, 
 zoals ons vertrouwen uitgaat naar U. 
 
Op U, Heer, is onze hoop gevestigd; 
beschaam ons niet in eeuwigheid. 
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