
1 
 

Pasen            4 april 2021 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Paaswake-aperitief: Dan zal ik leven   (Trijntje Oosterhuis) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2FJtOIKdPMM 

 
Het zal in alle vroegte zijn als toen. 

De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. 
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 

Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden veranderd. 

 
Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
De ochtendmist trekt op. 

Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de korrel zwelt. 

Bomen omranden het bouwland. 
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden wolken. 
 

Daarachter, kristal geworden, verblindend, 
de zee, die haar doden teruggaf. 

 
Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht. 

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.  
Dan zal ik leven. Dan zal ik leven. Dan zal ik leven.  

Dan zal ik leven. Dan zal ik leven. Dan zal ik leven.   
Dan zal ik leven.      (Huub Oosterhuis) 
 

 

Intredelied  
 

 
 

 
 

 

Dit zijn de teksten, gebeden en liederen voor de Paasviering in de Sint-
Bertinuskerk op 4 april 2021 om 10u30. Deze viering is niet publiek. 

U kunt deze viering in streaming volgen via deze link:   
https://youtu.be/sV7ye33PvSg 

 
Voorgangers:  E.H. Miguel Dehondt, E.H. Dominiek Moens  

en E.H. Luc Deschodt 

Lector: mevr. Marleen Glorie 
Organist: de hr. Alexander Besant -  Sopraan: mevr. Lieselot Beeckaert 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2FJtOIKdPMM
https://youtu.be/sV7ye33PvSg
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Welkom 
 
Op die morgen 

met het open graf 
liet God ons zeggen: 

dit is het feest van de overwinning 
op datgene wat onoverwinnelijk lijkt, 
dit is het feest van het leven 

dat sterker is dan de dood. 
 

Pasen 
is geen feest om naar te kijken. 
Pasen moet je voelen en beleven: 

zelf verrijzen uit het duister kluwen 
waarin je bent verstrikt 

en met de ogen  
- knipperend in het morgenlicht - 

getuigen 
dat Hij in jou verrezen is. 
 

Dit is de dag die de Heer 
heeft gemaakt en gegeven. 

Laten we hem vieren met vreugde. 
 

Gebed om Gods ontferming 
 
Heer, 

wij voelen en tonen ons niet altijd als blije paasmensen. 
Er is nog zoveel dood en duisternis, twijfel en angst in elk van ons. 

Daarom vragen wij bij het begin van deze viering:  
Wees ons genadig, God, doe ons herleven. 
 

L.: Omdat wij zo dikwijls gevangen zitten  
in moedeloosheid en kleinmenselijkheid,  

en ons hart niet durfden toevertrouwen  
aan de levende en barmhartige God: 
Wees ons genadig, God, doe ons herleven. 

 
Omdat wij voor de mensen om ons heen  

geen wegen van leven en vreugde vinden,  
maar in ons egoïsme bleven steken  
zonder anderen hoop aan te reiken: 

Wees ons genadig, God, doe ons herleven. 
 

Omdat wij voor de grote en kleine wereld waarin wij leven  
geen vriendelijke getuigen durven zijn  
van de verrezen en levende Heer Jezus: 

Wees ons genadig, God, doe ons herleven. 
 

Moge de barmhartige God die Jezus deed verrijzen,  
onze zonden en onze kleinheid vergeven,  
ons hart bemoedigen en doen herleven  

en ons geleiden tot de ware vreugde. Amen.   
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Zum Eingang - Deutsche Messe  (Fr. Schubert) 

Wohin soll ich mich wenden, 
wenn Gram und Schmertz mich drücken? 

Wem künd’ ich mein Entzucken, 
Wenn freudig pocht mein Herz? 

Zu Dir, zu Dir, o Vater, 
Komm' ich in Freud' und Leiden 
Du sendest ja die Freuden, 

Du heilest jeden Schmerz. 
 

Süss ist Dein Wort erschollen: 
Zu mir ihr Kummervollen! 
Zu mir! Ich will euch laben, 

euch nehmen Angst und Not. 
Heil mir! Ich bin erquicket! 

Heil mir! Ich darf entzücket 
mit Dank und Preis und Jubel 

mich freu'n in meinem Gott. 
 

Gloria - Deutsche Messe  (Fr. Schubert) 

Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe! 
Singet der Himmlischen selige Schar. 

Ehre, Eher sei Gott in der Höhe! 
Stammeln auch wir, die die Erde gebar. 
Staunen nur kann ich 

und staunend mich freu'n; 
Vater der Welten!  

Doch stimm' ich mit ein: 
Ehre sei Gott in der Höhe! 

 
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe! 
Kundet der Sterne strahlendes Heer. 

Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe! 
Säuseln die Lüfte, brauset das Meer. 

Feiernder Wesen unendlicher Chor 
jubelt im ewigen Danklied empor: 
Ehre sei Gott in der Hohe! 

  
 

Openingsgebed: 

 
Liefdevolle God,  
wij bidden om het licht van Pasen:  
licht voor heel de wereld,  

nieuw licht voor hen die niet meer hopen,  
nieuw geloof voor ieder die zich neerlegt bij wat onmenselijk is,  

nieuwe liefde overal waar de aandacht voor elkaar verflauwt,  
nieuwe ogen voor al wie uitgekeken is op mens en wereld. 
Om licht, bidden wij, overal waar duisternis en dood  

het leven hebben aangevreten en zo de schepping Gods doen wankelen.  
Om het licht van de Messias, de nieuwe Mens, bidden wij,  

dat Hij moge opstaan in elk van ons. Amen. 

Tot wie kan ik me wenden,  

wanneer pijn en verdriet me 

teneerdrukken? Aan wie laat ik mijn 

opgetogenheid weten, als mijn hart 

blijmoedig klopt?  

Bij U, bij U, o Vader,  

kom ik bij vreugd en lijden,  

U bezorgt me de vreugde,  

U heelt elke pijn. 

 

Aangenaam klinkt Uw woord, 

Kom tot mij, gij vol ellende! 

Tot mij! Ik zal je verkwikken, 

je angst en gebrek wegnemen. 

Gelukkige ik: ik ben verkwikt. 

Ik mag me opgetogen 

en met dank en jubel 

verheugen in mijn God.   

Ere zij God in de hoge! 

Zo zingt de zalige hemelse schare. 

Ere zij God in de hoge! 

Zo stamelen ook wij, die de aarde 

voortbracht. 

Verwonderd kan ik slechts zijn 

en verwonderd me verheugen; 

O Vader der wereld!  

Evenzo sluit ik me aan: 

ere zij God in de hoge! 

 

Ere zij God in de hoge! 

Zo verkondigt  

het stralende leger van sterren. 

Ere zij God in de hoge! 

Zo fluistert de lucht, zo ruist de zee. 

Met veel ophef jubelt het oneindige koor 

in een eeuwig danklied: 

ere zij God in de hoge! 
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Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 10, 34a. 37-43) 

 
34 Petrus opende zijn mond en zei:  

37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de 
doop die Johannes verkondigde:  

38 dat God Jezus uit Nazareth zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok 
weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God 
was met Hem.  

39 En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de 
Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.  

40 Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen,  
41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren 
aangewezen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben na zijn 

opstanding uit de doden.  
42 Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij het is die door 

God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.  
43 Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam 

vergeving van zonden verkrijgt.' 

 

Tussenzang: Ombra mai fu  - Nooit was er een schaduw  

(G.F. Händel) 

 
Frondi tenere e belle 
del mio platano amato 

per voi rispende il fato; 
tuoni, lampi, e procelle 

non v'oltraggino mai la cara pace 
ne giunga a profanarvi, austro rapace! 
 

Ombra mai fu di vegetabile, 
cara ed amabile, soave piu. 

 

 
Tweede lezing:  Uit de 1e Korintiërsbrief (1Kor. 5, 6b-8) 

 
6 U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te 
maken?  
7 Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als 

ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus.  
8 Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van 

slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en 
waarheid. 
 

 

Evangelie: 
 
Uit het heilig evangelie van Jezus Christus volgens Johannes (Joh. 20,1-9) 

 
1 Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl 

het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het 
graf was weggehaald.  
2 IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. 

`Ze hebben de Heer uit het graf gehaald', zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem 

Takken teder en schoon 

van mijn geliefde plataan 

voor jou straalt het lot: 

donder, weerlicht en stormen 

laat ze nooit de zoete rust ontnemen 

noch laat ze je ontheiligen, de 

roofzuchtige westenwind! 

 

Nooit was er een schaduw van een plant 

liever en aangenamer, zoeter. 
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hebben neergelegd!'  

3 Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.  
4 IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder 

dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan.  
5 Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging 

niet naar binnen.  
6 Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar 
binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen,  

7 maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken 
lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.  

8 Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was 
aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.  
9 Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan. 

 

Lied: Alleluia    
 

Overwegingen: 
 
Op een dag ontdek je 

dat er voor je hart een steen is gerold. 
De bron van je leven blijkt een graf 
van vergetelheid geworden. 

  
Tevergeefs blijf je zoeken 

naar een God die afwezig lijkt. 
In je binnenkant knaagt de vraag 
of het wel mogelijk is 

dat liefde het laatste woord zal hebben 
  

Angst, pijn, verdriet en zorgen 
gooien stenen op je weg 
die je verhinderen om naar ‘binnen’ te gaan 

Je zoekt buiten jezelf om 
in een wereld die omzwachteld lijkt 

met twijfels en onbegrip. 
  
Tot er een dag komt 

waarop je beslist om naar binnen te gaan, 
om te ontdekken dat er Iemand 

de steen heeft weggerold 
en al in jezelf tot leven kwam. 

  
Ga maar naar binnen en ervaar 
dat Pasen aan jou gebeurt. 

Het is geen verhaal van lang vervlogen tijden 
of over een verre toekomst. 

Pasen gebeurt hier en nu. 
  
In het diepst van jezelf 

baant het licht van nieuw leven 
zich een weg in het hart van jouw verhaal.  

Jij bént het nieuwe leven.   
     (Vincent Duyck)    
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----------------- 

 
‘Opstaan!’, roept je moeder of je vader  

of de wekker, elke dag opnieuw.  
Want elke avond ga je weer liggen 

en elke morgen moet je weer opstaan.  
Naar school, naar je werk of naar nergens.  
Maar opstaan moet je, vroeg of laat. 

Heel je leven is één grote beweging  
van steeds maar weer gaan liggen  

en steeds maar weer opstaan.  
Plat en omhoog,  
ziek en weer beter, 

het leven is vallen en opstaan.  
Totdat je, net als alle mensen,  

voor de allerlaatste keer gaat liggen.  
Soms gaat dat opeens, heel onverwacht.  
Vaak gaat dat langzaam, als je oud bent.  

Dan lig je neer om niet meer op te staan. 
 

Nooit meer?  
Sommigen zeggen van wel.  
Zij zeggen dat je dan toch ligt te wachten  

op een stem die roept:  
‘Opstaan, jij’. 

Een vriendelijke, vreemde stem,  
die je alleen maar hoort als je zo ligt.  
Ze zeggen dat je dan weer gaat opstaan 

en dingen ziet die je nog nooit zag.  
Dan ben je waar je nog niet eerder was. 

 
Die mensen zeggen er nog bij  
dat ze het niet zelf verzonnen hebben,  

alleen omdat ze het zo graag willen.  
En dan vertellen ze een oud verhaal  

over een Mens die was gaan liggen, 
die een stem hoorde, en toen opstond. 

 
Omdat Hij wist van wie die stem was,  
want die had Hij heel zijn leven al gehoord.  

Het was een stem die zei  
dat de mensen geboren zijn voor vrede en liefde 

en niet voor oorlog, haat en narigheid.  
Híj vertelde van wat Hij gehoord had,  
maar Hij moest al gauw zijn mond houden. 

Dat deed hij niet, natuurlijk niet.  
Tenslotte hebben ze Hem doodgemaakt.  

Zijn vrienden legden Hem neer, voorgoed. 
 
Toen hoorde Hij die stem: ‘Opstaan’, 

en Hij stond op, 
ging naar zijn vrienden 

en zij herkenden Hem,  
toen en later, 
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en weer later,  

steeds opnieuw, nu nog. 
 

Daarom oefenen zij zich vast in het opstaan 
en zij leggen zich niet bij alles neer.  

Ze zeggen néé, als iemand een ander slaat, 
als iemand niet wil delen,  
als iemand zegt meer waard te zijn dan een ander. 

Ze leggen zich er gewoon niet bij neer,  
als de één machtiger wil zijn dan de ander.  

Ze zijn tegen teveel om allemaal op te noemen. 
 
‘Lastige mensen’, vinden andere mensen  

‘je moet niet altijd zo opstandig zijn!’. 
Maar zelf zeggen zij:  

wij kunnen niet anders en dat komt door dat oude verhaal. 
Hij is opgestaan, zeggen ze, echt opgestaan!  
En waarom wij dan niet ? 

 
(uit : Beweeg-redenen, p. 17-18 Ambo halve-boekenreeks Boekencentrum) 

 
Woorden van geloof: 

 
Ik geloof in God 
die het licht heeft geschapen  

om de aarde bewoonbaar te maken 
en mensen tot leven te brengen. 

 
Ik geloof in aarde en water, 
in alles wat groeit en leeft 

- niet om te vervuilen en te sterven - 
maar om te blinken in het licht 

zoals het was in den beginne. 
 
Ik geloof in mensen, 

geschapen naar Gods beeld 
- niet voor onrecht en dood, 

niet voor angst of geweld - 
maar voor het geluk geboren 
en om lief te hebben. 

 
Ik geloof in die ene mens, Jezus van Nazareth, 

die in opstand is gekomen  
tegen onrecht en verdrukking, 
tegen macht die mensen klein houdt 

en hun het licht ontneemt. 
Ik geloof in zijn opstand tegen de dood 

die Hem in leven hield tot vandaag. 
Daarom wil ik opstaan 
uit mijn eigen duisternis, 

en weten dat de dood het niet zal halen. 
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Daarom wil ik geloven 

in de beweging van Jezus,  
wil ik Hem volgen 

in het dienen van mensen 
totdat alles is voltooid 

en wij leven in vrede. Amen. 
 

 
Voorbeden:  
 

Ant.: Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

 Looft God, alle volken, looft Hem die eeuwig leeft 

 
Pasen is het feest van de toekomst,  
het feest van het leven dat sterker is dan de dood.  

Bidden wij God dat zijn genade moge rusten op onze toekomst. 
 
Schenk toekomst Heer, 

aan hen die geen toekomst meer zien: 
zieken, die niet meer mogen hopen op genezing; 

bejaarden, die niet meer kunnen dromen van morgen; 
verdrukten, die niet meer weten wat vrijheid is; 
verslaafden, die steeds verder wegglijden in de zelfvernietiging; 

eenzamen, die geen relaties meer aandurven uit angst weer gekwetst te worden. 
Laat hen mensen ontmoeten die grafstenen kunnen wegrollen, 

die hen kunnen meenemen naar de overkant 
waar het leven opnieuw zin krijgt, 
waar het warm en hartelijk is, 

waar het leven weer waard is om geleefd te worden. 
Laten wij bidden… 

 
Schenk toekomst Heer, 
aan onze kinderen, voor wie alles nog toekomst is. 

Zegen hen opdat zij mogen uitgroeien 
tot mensen van geloof, hoop en liefde, 

die iets van de geest van uw evangelie kunnen zichtbaar maken, 
die in staat zijn andere mensen uit hun graf te bevrijden 
en hen op weg te zetten naar uw toekomst. 

Laten wij bidden… 
 

Schenk toekomst Heer, 
aan de ouders van onze kinderen. 
Zegen hun liefde voor elkaar 

die zij aan hun kinderen mogen voorleven 
zodat die mogen ontdekken wat het betekent: 

liefde mogen geven en liefde mogen ontvangen. 
Laten wij bidden… 
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Schenk toekomst Heer, aan ons allen. 

Laat het ons niet ontbreken aan moed 
om het graf van ons leed, onze illusies en desillusies 

de rug toe te keren.  
Geef ons sterkte om te bouwen aan een leefbare wereld 

voor hen die met ons leven. 
Laten wij bidden… 

 
 

Lied:  Panis Angelicus  (C. Franck) 
 

Panis angelicus 

fit panis hominum; 
Dat panis cælicus 

figuris terminum: 
O res mirabilis! 
manducat Dominum 

pauper, servus et humilis. 
Te trina Deitas 

unaque poscimus: 
Sic nos tu visita, 

sicut te colimus; 
Per tuas semitas 
duc nos quo tendimus, 

Ad lucem quam inhabitas. 
Amen. 

 

 

Gebed over de gaven 

 
Gezegend bent U, 
U die liefde bent en leven, 
gezegend ook deze gaven van brood en wijn. 

Zij herinneren ons aan Jezus, 
aan zijn manier van leven en zijn bereidheid te delen. 

Leer ons - brekend en delend in zijn naam - 
de weg van de liefde die Hij ging, een weg ten leven. 
Dat vragen wij U in dit uur, vandaag en alle dagen 

tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Groot Dankgebed    
 

U danken wij, Heer God, omdat U tot ons komt 
in het licht van de paaskaars, 
in het water dat gezegend werd, 

in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon.  
Voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood. 

Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt. 
Vreugde om het paasfeest vervult ons,  
en daarom bidden wij met zo velen in de hemel en op aarde: 

 

 

Brood van de engelen 

wordt het brood van mensen; 
Het brood van de hemel maakt 
een einde aan de schaduwen: 

O, groot wonder! 
dienaren, arm en nederig 

nuttigen hun Heer. 
U, God, drievuldig en één 
zie, wij bidden U: 

Kom ons zo bezoeken, 
zoals wij U vereren, 

leid ons langs Uw weg 
waarheen wij willen gaan, 
naar het licht dat Uw woning is. 

Amen. 
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Heilig - Deutsche Messe  (Fr. Schubert) 

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr, 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er! 

Er, der nie begonnen, Er, der immer war, 
ewig ist und waltet, sein wird immerdar. 

 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr, 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er! 

Allmacht, Wunder, Liebe, Al les ringsumher! 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! 

  

Roep ons op, Vader, om heilig en goed te zijn  
zoals het uw wil is geweest 

op de dag dat U de mens geschapen hebt; 
dat wij worden zoals U: 

liefde die de wereld schept en draagt 
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen. 

 
Roep ons op,  
tot gehoorzaamheid en nederigheid; 

doe ons luisteren, maak ons aandachtig  
voor het woord van Jezus Christus, 

die mens geworden is om U te dienen, 
die gehoorzaam was tot het uiterste  
en daarom, sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart 

verheerlijkt wordt door allen die zijn naam dragen. 
 

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader, 
tot kracht en sterkte, 
dat wij elkaar elke dag opnieuw kunnen bezielen en dragen, 

zoals U ons draagt en in leven houdt; 
dat wij, zoals uw Zoon, een steun kunnen zijn  

voor alle zwakken en eenzamen op onze weg; 
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood, 
elkaar kunnen dragen in uren van nood, 

als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben. 
 

Roep ons op, Vader, tot één gemeenschap  
door deel te hebben aan het lichaam en het bloed van uw Zoon. 
 

INSTELLINGSVERHAAL 
 

Dit is de kern van ons geloof: 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 
Roep ons op, God van liefde, 

tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U, 
met elkaar en met alle mensen die ons tot hier hebben geleid; 
die nog met ons meegaan in geloof, hoop en liefde, 

of die ons blijven begeleiden vanuit uw heerlijkheid 
waarheen zij ons zijn voorgegaan. 

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer 

Heilig, heilig, heilig heilig is alleen Hij! 

Hij die zonder begin is, Hij die er altijd was, 

eeuwig is en heerst, en er altijd zal zijn. 

 

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 

Heilig, heilig, heilig, heilig is alleen Hij! 

Almacht, Wonder, Liefde, overal en rondom. 

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer! 
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Roep ons op, Vader, tot de volle menselijkheid 

van uw Zoon Jezus Christus, 
die de zieken geneest,  

de zonden vergeeft, 
de hongerigen spijzigt,  

de kleinen tot zich roept, 
en voor iedereen woorden heeft van eeuwig leven; 
die ons zijn Geest zendt om de weg vrij te maken 

naar vrede en geluk onder de mensen. 
Daarvoor blijven wij U danken  

en verheerlijken: 
met en door Christus de Heer, 
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen. 

 
 

Onze Vader  

 
Met Pasen gaan wij, als gedoopten,  
allen tezamen  op weg naar morgen. 
 Onze Vader,... 

 
Als wij de steen van onmacht wegrollen, 

wegrollen van ons eigen graf,  
weg van het graf van anderen, 
en blijven geloven dat het kan: 

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
een toekomst zonder einde... 

dan mogen we vol vertrouwen uitzien  
naar de komst van de Levende, 

Jezus, Messias, uw Zoon.  
 Want van U is het koninkrijk... 

 
 

Vredeswens 
 
Verrezen Heer, 

toen en vandaag opent U voor de mens nieuwe mogelijkheden: 
breken en delen van wat je hebt en wie je bent, 

trouw zijn tot het einde toe, 
opdat een nieuwe toekomst mag groeien in deze wereld. 
 

Maar toen uw vrienden het na uw verrijzenis nog niet begrepen hadden, 
bent U aan hen verschenen met de woorden: 

“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u.” 
Wij bidden U: geef ook ons iets 

van dat visioen van liefde en vrede voor iedereen. 
De vrede en de vreugde van Pasen moge daarom met u zijn. 
En laten wij die van harte doorgeven aan elkaar. 
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Agnus Dei – Deutsche Messe (Fr. Schubert) 

Mein Heiland, Herr und Meister! 
Dein Mund so segenreich, 

sprach einst das Wort des Heiles: 
"Der Friede sei mit Euch!" 

0 Lamm, das opfernd tilgte 
der Menschheit schwere Schuld, 
send' uns such Deinen Frieden 

durch Deine Gnad' und Huld. 
 

Mein Heiland, Herr und Meister, 
o sprich erbarmungsreich 
zu uns das Wort des Heiles: 

"Der Friede sei mit Euch!" 
Send' uns den Himmelsfrieden, 

den nie die Erde gibt, 
der nur dem Herzen winket, 

das rein und treu Dich liebt! 

 

Communie 

 
Lied tijdens de Communie:   Ave verum  (W.A. Mozart) 
 
Ave, verum corpus 

Natum de Maria Virgine, 
Vere passum immolatum 

In Cruce pro homine, 
Cujus latus perforatum 
Unda fluxit et sanguine, 

Esto nobis praegustatum 
In mortis examine. 

 

Na de Communie: Ave Maria  (Fr. Schubert) 
 

Paaswensen:  

 
 Laat de paasvreugde nu maar opklinken! 

 Laat ze over de hele wereld schallen!  
 Bekleed u met de nieuwe mens 
 en vertrouw erop: Jezus is sterker dan de dood! 

 Zalig Pasen! 
  

God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia! 
  
 Laat de paasvreugde nu maar opklinken! 

 Moge ze over de hele aarde stromen 
 als levend water de dorst lessen 

 van allen die de waarheid zoeken! 
 Jezus leeft voor altijd! 

 Zalig Pasen! 
  
God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia! 

Mijn Heiland, Heer en Meester! 

Uw zo zegenrijke mond 

sprak ooit het woord van heil: 

"Vrede zij met u!" 

O lam, dat door zijn offer 

de mensheid van haar zware schuld verloste, 

zend ook ons door Uw genade 

en gunst Uw vrede. 

 

Mijn Heiland, Heer en Meester! 

Spreek vol erbarmen 

voor ons uw woord van heil: 

"Vrede zij met jullie!" 

Zend ons de hemelse vrede, 

die de aarde nooit kan geven, 

en die alleen dat hart uitnodigt 

dat U zuiver en trouw bemint. 

Gegroet waarachtig lichaam,  

geboren uit de Maagd Maria, 

dat werkelijk heeft geleden 

en voor de mens geofferd is aan het kruis. 

Uit wiens doorboorde zijde  

water met bloed vloeide. 

Wees voor ons een voorsmaak  

tijdens de beproeving van de dood. 
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 Laat de paasvreugde nu maar opklinken!  
 Moge ze over de aarde dwarrelen 

 als brood dat de honger stilt van allen 
 die smekend de handen uitstrekken! 

 Jezus redt alle mensen! 
 Zalig Pasen! 
  

God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia! 
  

 Laat de paasvreugde nu maar opklinken! 
 Moge ze weerklinken en nagalmen 
 over de hele wereld als een vreugdelied, 

 als een blijde boodschap die weer hoop brengt 
 bij de kinderen van God! 

 Jezus is verrezen! 
 Zalig Pasen! 
  

God van leven en licht, maak alles nieuw, alleluia! 
 

 

 

Zegen en zending 
 
 

 

Lied:  Hallelujah  (G.F. Händel) 
 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
 
For the Lord God Omnipotent reigneth 

Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
For the Lord God omnipotent reigneth 

Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 
 

The kingdom of this world 
Is become the kingdom of our Lord 
And of His Christ, and of His Christ 

And He shall reign for ever and ever 
And He shall reign for ever and ever 

And He shall reign for ever and ever 
For ever and ever, forever and ever 
 

King of kings (Forever and ever Hallelujah!… 
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Paas-dessert-buffet: 

 
Zoek Hem waar Hij te vinden is. 
Niet in een verre geschiedenis, 
niet in koude stenen, 

niet in dode letters. 
 

Hij leeft 
overal waar mensen  
geven om elkaar, 

waar mensen kiezen  
voor de liefde en het leven, 

voor schoonheid,  
goedheid en waarheid, 
waar mensen elkaar  

op de been helpen 
en tot leven helpen komen. 

 
Hij laat zich vinden  
voor wie Hem zoekt, 

Hij doet open voor wie klopt, 
Hij antwoordt aan wie vraagt. 

Hij leeft! 
 
-------------- 

 
 

't Wordt Pasen 
als de jonge zonnestralen van buiten 

ook bij mensen zichtbaar worden. 
 
't Wordt Pasen 

als de naam van de mens naast je 
met liefde wordt uitgesproken.  

 
't Wordt Pasen 
als de woorden die mensen spreken 

elkaar meer vertrouwen geven. 
 

't Wordt Pasen 
als de nieuwtjes die we te vertellen hebben 

vreugde brengen bij medemensen. 
 
't Wordt Pasen 

als het oude verhaal van Jeruzalem 
een gebeuren van vandaag mag worden. 

 
(Antoon Vandeputte) 

 

 
------------ 
 

 

De steen is weg. 
Het graf is leeg. 

En uit de mist 
van kille onmacht 

die ons altijd weer 
in het gezicht slaat, 
stroomt zacht wat licht  

ons tegemoet. 
 

Want Hij die dood was, leeft. 
Hoop kan niet meer ontvreemd. 
Er zal een morgen zijn, 

van lachen en van troosten. 
 

Wij horen op te staan. 
Kom, geef een hand, 
jij die ontmoedigd bent, 

jij met je hoofd gebogen. 
Wij mogen leven zonder angst. 

Het woord dat Hij ons gaf 
brandt in ons hart.  
Wij leren zien wat nog niet is 

met onze diepste ogen. 
Er is een weg gebaand  

voor iedereen  
omzoomd met  
bloesemende bomen.   

 
(Kris Gelaude)   
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Midden in het graf  

 
In het graf van de dood,  

van oorlog en onrecht, 
van haat en angst, 

heb ik een engel gezien. 
Hij had geen vleugels  
en zijn gewaad schitterde niet. 

Neen, hij was heel gewoon, 
een mens als ieder ander mens. 

Hij was er, midden in het graf. 
 
Hij was niet weggelopen van de mens  

en zijn ellende, 
Hij was er, in mijn angst en mijn onvrede, 

in mijn onmacht, in de dood van velen. 
Hij was er zoals God er altijd is, 
midden in de dood... 

 
Niet bang zijn, zei hij, 

je hoeft de Levende hier niet te zoeken. 
Maar breek de graven open, 
maak de zwachtels los 

die mensen gevangen houden in zichzelf,  
toegeklapt in hun verdriet. 

Herstel de onmacht en de angst, 
wek een nieuw vertrouwen, 
en wees er voor anderen. 

Dan zul je Hem zien, de Levende, 
daar gaat Hij u voor. 

Wie God doet 
is door geen grafsteen tegen te houden.  
 

Aan u allen een zalig Pasen, 
dat je midden het graf van de dood 

een engel mag zien, een engel mag zijn. 
     
(Carlos Desoete) 

 

Verrijzen is vanuit de dood  
nieuw leven ervaren. 

 
Verrijzen is bevrijding en 
ontplooiing brengen, 

anderen doen opstaan 
uit ellende en onmacht, 

uit gebroken-zijn en oude pijn, 
leven-wekkend zijn 
voor wie dreigt ten onder te gaan. 

 
Verrijzen is opstandig zijn, 

vanuit een bevrijd gemoed 
structuren ombuigen, 

mensen wakker maken 
uit hun dodelijke slaap. 
 

Verrijzen is 
niet lam blijven, 

maar vechten tegen alles 
wat mensen klein maakt, 
iets van jezelf prijsgeven, 

een stukje sterven  
voor de anderen 

en samen nieuwe ruimte beleven. 
 
Laten we voor elkaar elke dag een 

beetje 'verrijzenis' zijn 
scheppers van wonder, horizon, 

licht en warmte. 
 
(Zr. Rozemie) 

 


