
 

 

 19 april    Beloken Pasen 2020 
Eucharistieviering van uit de St.-Pieterskerk te Jette  

 
2de Paaszondag A 
Celebrant: Pastoor Dirk Vannetelbosch 
Organist: Stijn Hanssens 
 
Begin van de dienst 
 
1. Intredeprocessie met orgel 
Bel (Frans?) (2’30”)  
Allen staan op 
Intredeprocessie: priester en 2 lectoren en 1 wieroker buigen voor het altaar.  
Priester groet het altaar  
Bewieroking van altaar, paaskaars, doopvont 
 
Dan gaat hij naar de sedes en vervolgens wordt het intredelied ingezet. (1’10”) 
 
2. Intredelied 
Kondig het aan t./m./P. Schollaert 
 
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. 
 
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. 
  
 
 
3. Verwelkoming en kruisteken 

aan de sedes 

Pr.:  
Welkom u allen, thuis op deze tweede Paaszondag en in deze Sint-Pieterskerk van 
Jette in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
  



 

 

Allen:  
Amen. 
  
Pr.:  
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de 
heilige Geest zij met u.  
  
Allen:  
en met uw geest. 
  
Allen gaan zitten 
  
4. Begroeting en inleiding in de liturgie 
  

Priester aan sedes:  

Vandaag is niemand van ons zonder littekens. 
soms letterlijk, meestal figuurlijk. 
We hebben allen verwondingen opgelopen. 
Verwondingen door de onmacht van de dagdagelijkse realiteit... 
waarin we beseffen dat we als mens toch zo zwak staan  
wanneer een onooglijk klein visusje ons gaan en staan beïnvloedt.  
We zijn hierdoor massaal in onze zwakheid als mens door het leven getekend. 
Ook Jezus was een getekende. 
Hij droeg de wonden van zijn kruisdood mee  
als teken van zijn mislukking.  
Maar wie in Hem gelooft, kijkt door deze tekens heen.  
Hij erkent zijn opstanding uit de dood. 
Wie vandaag in Hem gelooft, kijkt door de tekens van onze onmacht heen; 
maar diegenen die zien,  
weten dat op zo'n momenten nieuwe kiemkracht zal ontluiken.   
Met Thomas willen we hem in deze dienst belijden als onze Heer en God. 
We hebben bij het binnenkomen de Paaskaars bewierookt,  
het licht van Christus in onze wereld die zo nood heeft aan bevrijding en licht, 
voor ons het teken van leven over de dood.  
Vandaag vieren we ook op deze zondag Pasen. 
  
  
5. Vergevingsmoment 
 
Pr. Aan sedes:  
Vooraleer we waardig eucharistie kunnen vieren,  
belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God. 
 



 

 

Allen:  
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 Maagd Maria, 
alle engelen en heiligen, 
en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer, onze God  
  
Kyrie eleison (11de Gregoriaanse mis) (1’30”) 
 
Voorzang pr.: 
Kyrie eleison 
 
Allen:Kyrie eleison 
 
Voorzang pr.:  
Christe eleison 
 
Allen: 
Christe eleison 
 
Voorzang pr.: 
Kyrie eleison 
 
Allen:  
Kyrie eleison 
 
Vertaling: 
Heer, ontferm U over ons 
Christus, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons 
 
pr.: 
Moge onze lieve God, algoed, zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
 
Allen:  
Amen. 
 



 

 

 
6. Loflied 
Pr. Aan sedes: 
Laten we nu God loven  
 
Ere zij God de Zoon (2’13”) 
T:/Michel van der Plas; m:/George Elvey 1816-93. “Crown him with many crowns 
allen staan recht 
Pr. Aan sedes:  
 
Ere zij God de Zoon, verrezen uit de dood,  
het lam verheerlijkt op de troon, ons nieuwe morgenrood. 
Voortaan is Hij het licht dat aan de toekomst rijst;  
ons veilig, troostend vergezicht dat naar de hemel wijst. 
 
Vruchteloos was de wacht, vergeefs de zware steen:  
zijn leven brak uit alle macht door nacht en duister heen. 
Voortaan is Hij de dag die na het lijden daagt,  
waarop de wereld hopen mag die om verlossing vraagt. 
 
Ere zij God de Zoon, en laat ons lied voor Hem  
een kleine steen zijn in zijn kroon, een kleine hemelstem.  
Voortaan heeft ons bestaan voor alle eeuwen zin.  
Hij is ons mensen voorgegaan, Hij is ons nieuw begin. 
 
 
7. Openingsgebed  
 
Pr.: 
Laat ons bidden (gebedsstilte) 
Barmhartige God,  
laat uw licht opgaan 
overal waar lijden en beproeving 
ons levensgeluk verduisteren; 
wek nieuwe hoop in ons 
door Jezus, de Levende, 
wiens woord geopend wordt 
en wiens Geest bezit van ons neemt 
in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven, 
tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
Allen: 
Amen  



 

 

 
Allen gaan zitten 
 
Dienst van het Woord 
 
8. Eerste lezing (Hand 2, 42-47) 
Lector (aan ambo) 
Pr.aan sedes:  
De eerste christengemeente was eensgezind en leefde in gemeenschap  
 
Lector aan ambo: 
Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. 
 
De eerste christenen wilden Jezus beter leren kennen. 
Daarom kwamen zij geregeld samen 
om onderricht te ontvangen van de apostelen, 
het brood te breken en te bidden. 
Iedereen was vol ontzag over de wonderen en tekenen 
die de apostelen deden. 
Allen die het geloof hadden aangenomen, 
gingen met elkaar om als broeders en zusters. 
En er was niemand van hen die zei: 
‘Dit is van mij!‘ 
Neen, alles was voor iedereen. 
Zij verkochten hun bezittingen 
en iedereen kreeg wat hij nodig had, 
zodat er bij hen geen armen of rijken waren. 
Men kon ze elke dag naar de tempel zien gaan 
om er in groep te bidden. 
’s Avonds braken zij het brood in een of ander huis. 
Daarna gingen ze samen aan tafel, loofden God 
en waren één van hart en blij met elkaar. 
De mensen spraken met lof over hen. 
En elke dag kwamen er mensen vragen  
of zij ook christen mochten worden. 
 
Woord van de Heer 
 
Allen:  
Wij danken God.  
 
9. Tussenzang 
 
De Heer is waarlijk opgestaan .(2’)     



 

 

t./ Surrexit Christus hodie; vert. H.H. Rapparlié  m./ M. Vulpius 1609 
 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, halleluja,  
de nacht des doods voorbijgegaan. Halleluja, halleluja! 
  
Nu klinkt alom de roep voortaan: halleluja, halleluja, 
"de Heer is waarlijk opgestaan!" Halleluja, halleluja! 
 
Verblijdt u met ons allen saam, halleluja, halleluja, 
lof zingt de Heer en prijst zijn naam! Halleluja, halleluja! 
  
10.Tweede Lezing (1 Petr 1, 3-9) 
Lector aan ambo 
 
Pr.aan sedes:  
Door de opstanding van Jezus zijn wij opgewekt tot een leven vol hoop  
 
Lector aan ambo: 
Lezing uit de eerste brief van de apostel Petrus: 
Dierbaren, 
Laten wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, 
danken en loven, omdat Hij zo buiengewoon goed voor ons is. 
Wij zijn opnieuw geboren 
door de verrijzenis van Jezus uit de dood 
Daarom leven wij in de hoop op eeuwig leven. 
Dat is de erfenis, die God ons heeft voorbehouden in de hemel. 
En die erfenis zal altijd haar waarde behouden 
en kan door niets of niemand aangetast worden. 
Omdat gij op God vertrouwt, 
zal Hij over u waken bij al wat u overkomt. 
Op het einde van de tijd zal het duidelijk zijn 
dat God uw redding heeft bereid waar gij zo naar verlangd hebt. 
Dan zal uw vreugde groot zijn, 
al moet gij nu in deze tijd 
moeilijkheden en beproevingen doorstaan. 
Als gij hierin standhoudt, toont gij dat uw geloof echt is. 
Want ook goud wordt in het vuur gesmolten 
om te zien of het wel echt is. 
En uw geloof is toch meer waard dan goud. 
Als uw geloof het vuur van de moeilijkheden heeft doorstaan, 
zal Jezus Christus bij zijn komst u alle heerlijkheid schenken. 
Gij hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben. 
Gij vertrouwt op Hem, ook al ziet gij Hem nu niet. 
Hoe groot en onvoorstelbaar zal uw vreugde zijn  



 

 

als gij uw redding hebt bereikt. 
Daarvoor hebt gij u aan Christus toevertrouwd. 
 
Woord van de Heer.  
 
Allen:  
Wij danken u God. 

 
11. Alleluja 
priester gaat evangelieboek halen voor het altaar en dan naar de ambo, allen staan 
recht, orgel doet lange improvisatie tot priester aan ambo staat om te zingen (19 x 
alleluia) 

 
Alleluja 
Samenzang: Alleluia van Taizé (1’15”) 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
 
12. Evangelie  (Joh. 20, 19-31) 
 wierook 
Pr. : (gezongen aanhef) 
De Heer zal bij u zijn. 
 
Allen:  
De Heer zal u bewaren 
 
Pr:  
Uit het heilig evangelie volgens Johannes  
 
Allen:  
Lof zij U, Christus. 
 
bewieroking 
 
Op de eerste dag van de week - de zondagavond –  
zaten de leerlingen bij elkaar. 
Zij hielden de deuren op slot, omdat zij bang waren voor de joden. 
Toen kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:  
“Vrede zij met u.” 
Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. 
De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. 



 

 

Nogmaals zei Jezus:  
“Vrede zij met u. 
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” 
Daarop blies Hij over hen en zei: 
“Ontvang de heilige Geest. 
Als iemand zijn zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. 
Als gij ze niet vergeeft, dan zijn ze ook niet vergeven.” 
Thomas, een van de twaalf, was er niet toen Jezus kwam. 
De andere leerlingen vertelden hem: 
“We hebben de Heer gezien.” 
Maar Thomas geloofde het niet en zei: 
“Zolang ik niet de wonden in zijn handen 
en zijn zijde kan zien en voelen, 
zal ik zeker niet geloven.” 
 
Een week later waren de leerlingen weer bijeen 
en nu was Thomas er ook bij. 
Hoewel de deuren gesloten waren, 
kwam Jezus in hun midden en zei: 
“Vrede zij met u.” 
Toen keerde Hij zich tot Thomas en zei:  
“Kom hier! 
Bezie en betast mijn handen en zijde. 
Wees niet ongelovig, maar gelovig.” 
Toen riep Thomas uit: 
“Mijn Heer en mijn God.” 
En Jezus hernam: 
“Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, gelooft gij. 
Maar zalig zijn zij die in Mij geloven zonder te zien.” 
 
Woord van de Heer. 
 
13. Acclamatie: 
 
Alleluia van Taizé (enkel eerste strofe)(1’21”) 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Priester gaat met evangelieboek tot voor het altaar om het te tonen en legt het dan op 
de trappen voor het altaar en bewierookt het. 
 
14. Homilie: 
aan ambo, allen zitten  
 
15. Orgelimprovisatie (30”)  



 

 

Priester gaat voor altaar, buigt en gaat naar sedes 
 
16. Geloofsbelijdenis  
aan de sedes, allen staan recht 
 
Priester aan sedes: 
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, 
en geboren uit de Maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
gekruisigd is, gestorven en begraven, 
die neergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgevaren is ten hemel; 
en zit aan de rechterhand van God, zijn 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 vergiffenis van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
het eeuwig leven.  
Amen. 
 
17. Voorbeden 

allen zitten,  

Tijdens voorlezen voorbeden zacht begeleidend orgelspel 

 aan sedes 

priester:  

Laten we in dit Pasen van de Heer blijven getuigen,  

blijven hopen, blijven bidden en vragen. 

  

Door lectoren aan ambo 

Lector: 



 

 

Laten we bidden voor hen die halsstarrig weigeren  
nieuwe zaken te mogen onderkennen;  
dat hun hardnekkig ongeloof plaats kan maken voor een nieuwe wereld  
waar we terug mekaar mogen hervinden. 

Heer, we vragen het U. 

Lector:  

Laten we bidden voor hen die al te fanatiek en rechtlijnig geloven  
in een wereld van overdreven consumptiegedrag; 
dat hun starheid omgevormd kan worden  
voor ruimhartigheid, mildheid en geborgenheid  
in hun eigen familie- en vriendenkring. 

Heer, we vragen het U. 

Lector: 

Laten we bidden voor de ordediensten  
die dag en nacht met veel moeite en soms zonder respect van anderen  
onze grenzen, straten, pleinen en parken bewaken  
opdat iedereen door social distancing bewaard moge worden van het coronavirus,  
en dat ze zelf veilig en gezond naar hun families mogen terugkeren. 

Heer, we vragen het U. 

Lector:  

Laten we bidden voor alle mensen die werken in de zorg - 
momenteel hier vlakbij in het UZ Brussel  
en in andere ziekenhuizen en rusthuizen in onze stad, in ons land en wereldwijd - 
die door alles heen het vertrouwen bewaren als engelen van mensen. 
Bidden wij voor de vergeten mensen die in deze crisis zoveel diensten bewijzen,  
de mensen in de uitvaartsector,  
de mensen in de pastorale zorg,  
dat we zulke mensen eeuwig dankbaar mogen zijn; 

Heer, we vragen het U. 

Lector: 

Laten we bidden voor mensen zoals Thomas  
die soms twijfelen hoe we deze crisis kunnen overwinnen;  
voor mensen die lastige vragen stellen aan kerk en geloof  
en ook in de toekomst van onze maatschappij;  



 

 

dat we hen in ons midden houden en hen steun geven in de kilte van hun twijfel.   

Heer, we vragen het U. 

  

Lector: 

Laten we bidden voor de eenzamen, de ouderen in het bijzonder,  
getekend door angst, pijn, gewond door groot verdriet;  
dat ze meer dan ooit aandacht krijgen  
via een telefoontje, een sms’je, whatsapp of wat dan ook. 

Heer, we vragen het U. 

  

Lector:  

Laten we bidden voor onszelf,  
in solidariteit met onze dak- en thuislozen,  
ook met de mensen in Afrika en voor de vele vluchtelingen  
voor het virus nog meer fataal kan worden;  
dat God ons mag bezielen om in eendracht samen  
deze pandemie te kunnen overwinnen. 

Heer, we vragen het U. 

  

Pr.:  

Verhoor ons gebed, God,  
wek zeker deze dagen in ons de hoop op nieuw leven,  
dat wij van U mogen ontvangen,  
omdat Jezus ons is voorgagaan in een leven bij U,  
dat duren zal tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
Allen: 
Amen. 
 

Dienst van Brood en Beker 

18. Offerandeprocessie 

Priester neemt de gaven van de credenstafel achter het altaar en zet ze op het altaar.  



 

 

Voorbereidende gebeden in stilte. 
De priester bewierookt altaar, paaskaars, doopvont tijdens orgelspel. 
 
Ondertussen orgel (3’) 
 
 
Bereiden van de gaven: 
aan altaar 
 
Pr.:  
Bidt, broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God,  
de almachtige Vader. 
 
Allen:  
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. 
 
19. Gebed over brood en beker 
 
Pr. Aan altaar: 
  
Barmhartige God, 
maak brood en beker 
tot tekenen van ons behoud, 
en schenk ons hoop op leven 
door het lijden, de dood en 
de verheerlijking van Hem, 
om wie wij U dank zeggen: 
Jezus de Levende, onze voorspreker bij U 
vandaag en alle dagen, 
tot in de eeuwen der eeuwen.  
 
Allen:  
Amen. 
 

20. Prefatie Pasen I 

aan altaar, allen staan recht 

Gezongen aanhef 
  
Pr.:  
De Heer zal bij U zijn      
 
Allen:  



 

 

De Heer zal u bewaren.                  
  
Pr.:  
Verheft uw hart.     
 
Allen: 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
  
Pr.:  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
 
Allen:  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Pr.:  
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 dag  
die Gij gemaakt hebt,  
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 te 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 
 
21. Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty J.B. Dykes 1823-76 (1’25”) 
 
Allen:   
 
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
Boven ons mensen: de Naam van God, de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 



 

 

Mensen beneden zingen U ter eer! 
                
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,  
Bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft. 
  
22. Eucharistisch gebed 
Priester aan altaar:  
Ja waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, 
Gij zijt de bron, 
uit U stroomt alle heiligheid. 
Zie naar ons die hier voor U verzameld zijn 
om in gemeenschap met heel de kerk 
de hoogheilige dag te vieren 
waarop onze Heer Jezus Christus 
uit de doden is opgestaan. 
Door Hem die zetelt aan uw rechterhand, 
vragen wij: 
Stort uw Geest nu uit over deze gaven, 
zodat zij voor ons geheiligd worden 
tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 
  
Toen Hij werd overgeleverd  
en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, 
nam Hij het brood in zijn handen, dankte U, 
brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen 
en sprak: 
   
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 
  
 Bel en kniebuiging 
 
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, 
dankte U opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen 
en sprak: 
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 voor alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 



 

 

  
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
Bel en kniebuiging  
 
23. Anamnese 
 
op melodie "Amazing Grace", m. John Newton)(40”) 
 
Allen:  
Jezus wij verkondigen Uw dood, 
Wij belijden dat Gij wederkeert! 
Gij die bij ons steeds verder leeft, Gij die verrezen zijt! 
 
24. Vervolg eucharistisch gebed 
  
Priester aan altaar: 
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, 
dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader, 
en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven: 
dit brood dat leven geeft en  
deze beker die ons redde van de dood. 
Wij danken U 
omdat Gij sinds die dag, ons waardig hebt bevonden 
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden. 
Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon, 
en vragen U met aandrang 
dat wij naar elkaar toe groeien 
door de kracht van uw heilige Geest. 
  
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde, 
voltooi uw liefde in onze gemeenschap 
rondom de bisschop van Rome, paus Franciskus, 
onze bisschop Jozef 
en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 
  
Gedenk ook onze broeders en zusters 
die door de dood heen zijn gegaan 
en leven in de verwachting der verrijzenis. 
Gedenk alle mensen die gestorven zijn. (moment stilte) 
  
Neem hen op in uw barmhartigheid 
en laat hen treden in de luister van uw Aanschijn. 
Neem ook ons allen op in uw liefde; 



 

 

dan zullen wij met de Maagd Maria,  
de Moeder van uw Zoon, 
met Sint Thomas en Sint Pieter, patroon van onze kerk, 
met aartsengel Michael, die ons beschermt, 
met zijn apostelen en met allen  
die op deze aarde leefden in uw welbehagen, 
delen in uw eeuwig leven. 
  
Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven 
in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon, 
aanhouden tot in uw heerlijkheid. 
 

25. Doxologie 

Gezongen op de wijze van Lourdes (Lécot) (30”) 

Priester: 
Door Hem en met Hem en in Hem.  
 
Allen:  
Amen. 
 
Priester: 
Zal uw Naam geprezen zijn almachtige Vader.  
 
allen:  
Amen. 
 
Priester:  
In de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.  
 
Allen:  
Amen. 
  
26. Onze Vader 
 
Inleiding 
Pr.:  
Samen met alle christenen ter wereld, bidden we nu het gebed dat we van Hem 
hebben gekregen, en bidden we dat in verbondenheid met allen die nu met ons 
meevieren: 
 
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. 
Amen. 
 
Pr:  
Verlos ons Heer van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen ; 
Dat wij gesteund door uw barmhartigheid,  
vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle onrust,  
hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 
 
Allen: 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 
 
27. Gebed om vrede 
 
Priester: 
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... 
 
28. Vredeswens 
 
Pr.:  
De vrede van de Heer zij altijd met u. 
 
Allen:  
En met uw geest 
 
Pr.:  
Broeders en zusters, geef elkaar een gebaar van vrede,  
zeker bij u thuis of waar u ook bent. 
 
Priester geeft namaste teken aan de lectoren. 
Orgel geeft kort voorspel op nummer 29. 
 
29. Lam Gods 



 

 

(t.: H. Oosterhuis, m: Huybers) (30”) 
 
Pr.:  
Lam Gods dat draagt de zondenlast van deze wereld 
 
Allen:  
ontferm U over ons. 
 
Pr.:  
Lam Gods dat draagt de zondenlast van deze wereld 
 
Allen:  
ontferm U over ons.  broodbreking 
 
Pr.:  
Lam Gods dat draagt de zondenlast van deze wereld 
 
Allen:  
geef ons Uw vrede. 
 
30. Uitnodiging tot de communie 
 
Pr.:  
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld: 
 
Allen:  
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden. 
 
31. Communie 

Tijdens communie neemt de priester eerst hostie en dan kelk in stilte. 
 
Dan zegt hij aan het altaar: 
Beste mensen, ook al bent u nu met ons verbonden,  
u kan thuis nu niet deelnemen aan de communie. 
Daarom wordt nu op uw scherm een gebed getoond dat u kan bidden,  
een gebed van geestelijke communie. 
 
Het orgel zet onmiddellijk de muziek in en dan communiceren de twee lectoren en 
wieroker. 
 
Orgel (2’30”) 



 

 

 

Nadien ruimt de priester het altaar af en purificeert aan de credenstafel. 
 

32. Communielied 

Christus is vandaag verrezen  (3’12”)  
t./Michel van der Plas m./Lyna Davidica (1708) "Jesus Christ is risen to-day"  
 
 
Christus is vandaag verrezen. Alleluja. 
Laat zijn Naam dus zijn geprezen. Alleluja. 
Hemel, zing uw loflied voor. Alleluja. 
Aarde, hoor en geef het door. Alleluja. 
 

  
Zing voor deze dag der dagen. Alleluja. 
Christus heeft de dood verslagen. Alleluja. 
Al wie op zijn naam vertrouwt. Alleluja. 
Ziet vandaag zijn vlag ontvouwd. Alleluja. 
 

 Christus heerst nu, hoog verheven. Alleluja. 
Ook wij zullen eeuwig leven. Alleluja. 
Aarde, zing verlost en vrij. Alleluja. 
Eens verrijzen wij als Hij. Alleluja. 
 
Christus heeft de Geest gezonden. Alleluja. 
Met de Kerk zijn wij verbonden. Alleluja. 
Laat ons nu vervuld en rein. Alleluja. 
Overal getuigen zijn. Alleluja. 
 
  
33. Gebed na de communie   
aan de sedes 

Pr.:  
Besluiten wij ons gebed (gebedsstilte) 
Barmhartige God, 
Schepper van hemel en aarde, 
doe ons vertrouwen 
op het eerste en laatste woord 
dat Gij tot ons gesproken hebt 
in Jezus, de Levende; 
laat ons leven getekend worden 
door liefde die vrede sticht, 



 

 

en gerechtigheid die mensen tot gemeenschap maakt 
op deze vreugdevolle dag en heel ons leven  
tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
Allen: 
Amen.  
  
34. Zending  

Aan de sedes                                                                                                             

Pr.:  
 
Lieve mensen, wij worden op weg gezet met de opdracht goed te doen. 
Laten we deze speciale tijd in de Kerk benutten als een uitdaging van jewelste... 
Laten we meer dan ooit samen bouwen, vechten,  
helpen aan een toekomst waar geborgenheid het haalt op facade. 
Laten we ons wegrukken uit de haast, de stress, de onmacht, het mislukken. 
Laten we terug op zoek gaan naar die bron die rustig kabelt, liefde en licht geeft.   
Dan zijn we een zegen voor elkaar en worden we gezegend door de ene God. 
Moge deze kerk, ook gekend door zijn bloemenpracht,  
een baken zijn van ontmoeting,  
respect en tolerantie, boven taal, cultuur, taal en religie.   
  
Broeders en zusters, van harte wensen wij u allen nog een zalige Paaszondag  
en een aangename week.  
   
35. Zegen 
 
Pr:  
De Heer zal bij u zijn. 
 
Allen:  
De Heer zal u bewaren. 
 
Pr:  
Zegene u de algoede God, 
de Vader en + de Zoon, 
en de heilige Geest. 
 
Allen:  
Amen; 
 
Pr:  
en gaat nu allen heen in vrede. 
 



 

 

Allen:  
wij danken God. 
 
36. Ite, missa est (45”) 
 
gezongen 
Pr:  
Ite, missa est, alleluja, alleluja. 
 
Allen:  
Deo gratias, alleluja, alleluja. 
 
 
37. Uittredeprocessie 

Orgel 

 

Op teken van de opnameleider beweegt de uittredeprocessie zich. 


