OPENINGSRITUS
Openingslied De Heer is waarlijk opgestaan
De Heer is waarlijk opgestaan alleluia,
nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia.
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia.
Verrees in Glorie van de dood, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
2. Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia.
De schepping is om U verblijd, alleluia.
De morgen van de eerste dag, alleluia.
Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
3. De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia.
Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, alleluia.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia.
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Kruisteken en groet
P. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
A. Amen.
P. Vrede zij met u.
A. En met uw geest.
Boete-act
P. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God, om
de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.
A. Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in
woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door
mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen
en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze
God.
P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en
ons geleiden tot het eeuwig leven.
A. Amen.
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Eer aan God
Collecta-gebed
Eerste lezing – Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen (3, 1-4)
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.

L. Woord van de Heer.
A. Wij danken God.
Ik zal er zijn
Alleluia
Evangelie – Uit het heilig evangelie volgens Johannes (20, 1-9)
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 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 er 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.
L. Woord van de Heer.
A. Wij danken God.
Homilie
Geloofsbelijdenis
Voorbede
LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE
Offerandelied Jerusalaim
Er is een stad van vriend en vreemde
Diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede
die mens roep overal Ref.
Jerusalaim, stad van God
Wees voor de mensen een veilig huis
Jerusalaim, stad van vrede
Breng ons weer thuis
Er is een huis om in te wonen
Voorbij het dodendal
Er is een vader met zijn zonen
Zij roepen overal Ref
Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland

er is een volk dat wordt vergeten
dat volk roept overal Ref
Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal
Oproep tot gebed
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door
God, de almachtige Vader.
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn
naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven
Prefatie
P. De Heer zij met u.
A. En met uw geest.
P. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
P. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en genezing
te vinden zullen wij uw naam verkondigen, al onze dagen, maar vooral op deze
heilige dag bezingen wij U, want ons Paaslam, Christus, is voor ons geslacht.
Hij, die voor ons geworden is het Lam dat wegdraagt de zonden der wereld,
onze dood is Hij gestorven, 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, mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen
in de hemel, de machten en de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen
zonder einde:
Heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.
Hosanna in den Hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den Hoge.
Eucharistisch gebed III-b
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen,
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig,
in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te
brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot west moet door een
zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. in
alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze Lichaam en
Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord
wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam hij
brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen
brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam
te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS
DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT
IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN VOOR ALLE MENSEN WORDT
VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT
DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Acclamatie
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt!
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn
glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol
verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit
offer aan, zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil er uw
Zoon in erkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat
wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.
Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden
tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het
erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd
en moeder van God; met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw
apostelen en martelaren en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor
ons bidden.
Moge de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit
offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden
verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof:
samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, met Willem onze bisschop,
met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt
verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap
die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw
barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren, en die
van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf hopen daar
eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw
heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is
aan deze wereld.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in
eeuwigheid.
A. Amen.
COMMUNIERITUS
Gebed des Heren
P. 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 worden 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.
P. 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.
Vredeswens
P. 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.
A. Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden
der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden
der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden
der wereld, geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
P Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat
wegneemt de zonden der wereld.
A. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond
worden.
Gebed voor de geestelijke communie
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.
Communielied Hallelujah
I'd heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well, it goes like this

The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Well, your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to the kitchen chair
She broke your throne and she cut your hair
And from your lips, she drew the Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Well baby, I've been here before
I've seen this room and I've walked this floor
I used to live alone before I knew ya
And I've seen your flag on the marble arch
And love is not a victory march…
Halleluja
Gebed na de communie
SLOTRITUS
Zending en Zegen
Diaken: Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia.
Slotlied - U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
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 immer meer.
Zie 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 goddelijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

