
HET WORDT LICHT.  

GEEN DUISTERNIS BLIJFT DUREN 

Pasen, hoogfeest  van de verrijzenis van de Heer 

 

 

OPENINGSVERS EN KRUISTEKEN 

Christus is verrezen! Alleluia! 

De Heer Jezus is opgewekt uit de dood! Alleluia! 

Wij mogen delen in de bemoediging en de vreugde van de Heer, 

in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen! 
 

OPENINGSWOORD 

Met Pasen, vrienden, vieren we de trouw van God over de dood 

heen. Het kon niet zo zijn dat het leven van Jezus, vol van liefde 

en gerechtigheid, vol van belofte en van toekomst, eindigde op 

Golgota. Het kon niet zo zijn dat Hij na zijn dood aan de 

vergetelheid prijsgegeven zou worden.  

De opstanding uit het graf kunnen we ons niet voorstellen zonder 

de opwekking uit de dood. Want precies daar vermoeden wij de 

hand van God. Bij Johannes lezen we: de Schrift zegt dat Hij uit de 

doden moest opstaan. Dat betekent: het kon niet anders, er was 

geen andere mogelijkheid. Je kunt dat alleen maar op die manier 

zeggen vanuit het perspectief van God: Hij, God, kon niet anders… 

Hij die niets dan liefde is, ‘kon niet anders’ dan de weg van totale 

liefde die Jezus ging bevestigen. 

Pasen is het feest van leven van leven na de dood, dat er een 

nieuwe dag komt na het duister van de nacht. Wat een vreugde 

om dat te mogen vieren! Zeker in deze door corona zo geteisterde 

tijden…  

Moge dit feest van Pasen ieder van u, vrienden, bemoediging, hoop 

en kracht schenken. 



GEBED OM MEDEDOGEN EN ONTFERMING 

Wij gedenken  

hoe God Jezus Christus uit de dood deed opstaan,  

hoe hij voor elke mens de weg geopend heeft  

naar de definitieve bevrijding uit de chaos,  

waarvan de dood het laatste symbool is.   

Zo is er voor ons een nieuw begin gemaakt,  

een nieuwe toekomst.   

Een totale bevrijding van alles  

wat de waardigheid van de mens  

en zijn ontplooiing tegenhoudt. 
 

Heer Jezus, Gij zijt verrezen opdat wij leven vinden in U. 

Leer ons zoeken wat blijvende waarde heeft… 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Christus, Gij hebt U laten zien aan wie U zochten... 

Open onze ogen voor uw aanwezigheid… 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer Jezus, Gij hebt het duister overwonnen. 

Leg uw licht in ons hart, in ons denken, in ons samenleven… 

Heer, ontferm U over ons. 
 

Moge die oneindig barmhartige God  

zich naar ons toekeren, 

ons zijn warme aandacht en bemoediging schenken 

en ons geleiden naar het eeuwige leven.  

Amen! 
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LOFPRIJZING 

Eer aan God in de hoge, 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
 

Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U en zeggen U dank   

voor uw grote heerlijkheid. 
 

Heer God, hemelse Koning,  

God, almachtige Vader; 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
 

Heer God, Lam Gods,  

Zoon van de Vader; 

Gij die wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons. 
 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

aanvaard ons gebed; 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 

ontferm U over ons. 
 

Want Gij alleen zijt de Heilige,  

Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 

met de Heilige Geest in de heerlijkheid 

van God de Vader.  

Amen. 

 

OPENINGSGEBED 

Barmhartige God, 

Gij die in alle omstandigheden mensen trouw blijft, 

op deze Paasdag doet Gij ons delen in de vreugde 

om de opstanding van Jezus, uw Zoon. 

Wij bidden U:  

wek ook ons op 

tot een leven dat de dood overwint. 

Maak ons tot geestverwanten van Hem 

die Gij uit de doden hebt doen verrijzen: 

Jezus Christus, onze Redder en Heer. 

Dat vragen wij U voor vandaag en al onze levensdagen.  

Amen! 



EERSTE LEZING UIT DE H. SCHRIFT 

Petrus legt getuigenis af over het leven,  

de dood en de verrijzenis van Jezus 
 

UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN (hfst. 10) 

 In die tijd nam Petrus het woord en sprak:  

 ‘U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in 

Galilea, na de doop die Johannes verkondigde: 

 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.  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.  

 Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten 

verschijnen, 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. 

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. 

 Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door 

zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’ 

 

ANTWOORDPSALM - Psalm 118 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 

Wij zullen hem vieren in blijdschap. 
 

Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig, 

eindeloos is zijn erbarmen! 

Stammen van Israël, dank de Heer, eindeloos is zijn erbarmen! 
 

De Heer greep in met krachtige hand, 

de hand van de Heer heeft mij opgericht. 

Ik zal niet sterven maar blijven leven 

en alom verhalen het werk van de Heer. 
 

De steen die de bouwers hebben versmaak, 

die is tot hoeksteen geworden. 

Het is de Heer, die dit heeft gedaan, 

een wonder voor onze ogen. 
 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 

Wij zullen hem vieren in blijdschap. 



TWEEDE LEZING UIT DE H. SCHRIFT 

Stem uw leven af op Christus: bij Hem ligt uw toekomst. 
 

UIT DE BRIEF VAN DE APOSTEL PAULUS AAN DE 

CHRISTENEN VAN KOLOSSE (hfst.3) 

Broeders en zusters, 

Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat 

boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. 

Zet uw zinnen op het hemelse, niet op het aardse. 

U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in 

God. Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, zult ook u met 

Hem verschijnen in heerlijkheid. 
 

EEN STUKJE PAASMUZIEK OF EEN OGENBLIK STILTE 
 

UIT HET EVANGELIE VOLGENS JOHANNES (hfst. 20) 

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. 

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 hebben neergelegd!’  

Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. 

Ijlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling 

liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan. 
 

Hij wierp er een blik in en zag dat 

de linnen doeken er nog lagen. 

Maar hij ging niet naar binnen. 
 

Toen kwam ook Simon Petrus, na 

hem, bij het graf aan en ging 

meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen, maar 

ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere 

doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart. 

Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was 

aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof. 

Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden 

móést opstaan.           

                                                            

 



TER BEZINNING 

De vriendschap met de Verrezene inspireert je en geeft je kracht 

om je, doorheen het duister en de onmacht van sommige 

momenten, toch in te zetten opdat allen waardig zouden kunnen 

leven. 

Pasen betekent dat al die bijna onmogelijke dingen die Jezus in zijn 

leven ter sprake bracht, zoals universele vriendschap tussen de 

kinderen van de Vader, of de voorkeur voor armen en geringen, 

toch mogelijk zijn. 

Pasen betekent dat God, die Jezus uit de doden deed opstaan, 

ten volle achter al dat mogelijke staat. Pasen geeft het diepe 

vertrouwen dat Hij alles ten goede keert maar niet zonder mij, niet 

zonder de anderen. 

Pasen maakt je minder krampachtig, maar vastberadener omdat 

je, luisterend naar het verhaal van Jezus, vanuit deze viering beseft 

dat je de geschiedenis van God en mensen mee mag dragen. 

 

EEN OGENBLIK MEDITATIE IN STILTE 
 

 

 
 

HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN EN GELOOFSBELIJDENIS 

Vrienden, door ons doopsel zijn wij allen opgenomen 

in de gemeenschap van Jezus Christus. 

Gods naam werd toen op ons gelegd: 

‘Ik zal er zijn voor u’ werd onze diepste bestemming. 

Toen is voor ons beloofd om ons leven af te stemmen op 

God die liefde is, om in zijn Geest Kerk te zijn ten dienste 

van de wereld. 

Op dit feest van Pasen worden wij uitgenodigd om de beloften van 

ons doopsel persoonlijk te hernieuwen, opdat ook ons leven 

vernieuwd zou worden.  
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Gelooft u, broers en zussen, dat ons leven gedragen wordt door 

een liefdevolle God, die elk van ons bij name kent en bemint? 
 

Wij geloven in God, onze Vader, Schepper van hemel en 

aarde, die aan alle mensen het licht van de hemel gunt, 

opdat zij met elkaar een goed leven hebben. 
 

Gelooft u in Jezus, de mens geworden liefde van God, die voor ons 

de dood heeft overwonnen?  
 

Wij geloven in Jezus, Gods Zoon, die verrezen is en ons is 

voorgegaan naar de Vader. Wij geloven dat onze aarde en 

wij allen bestemd zijn om nu reeds te verrijzen naar een 

wereld, waar de liefde en de vrede voorgoed hun plaats 

hebben gevonden. 
 

Gelooft u dat zijn Geest werkzaam is, ook in ieder van ons? 
 

Wij geloven in de heilige Geest, die ons door Jezus is beloofd 

en die ons sterk maakt om de aarde te helpen verrijzen uit 

al wat lelijk en geschonden is. 
 

Gelooft u dat die Geest ons samenbrengt in de gemeenschap van 

de christenen, geroepen om Jezus’ Boodschap levend te houden? 
 

Wij geloven in de gemeenschap van de Kerk, een 

gemeenschap van onvolmaakte mensen, maar allen bezield 

door de éne levende Heer, mensen die zich door Hem 

gezonden weten om zijn Licht brandend te houden, vandaag 

en morgen, tot wij eens allen delen in het Eeuwige Licht. 

Amen! 
 

Maken we dan bewust het kruisteken om deze hernieuwing van 

onze doopbeloften te bezegelen. 

 

VOORBEDEN 

Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren 

worden, willen wij onze vreugde uitspreken; vreugde in de harten 

van zovelen die Pasen echt kunnen beleven als een feest van hoop 

en toekomst: dat zij die hoop zouden vasthouden. 

Laten wij bidden… 
 

God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia! 
 



Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren 

worden, willen wij bidden om bevrijding waar nog steeds dood 

heerst, waar hunker naar macht wordt uitgevochten ten koste van 

mensenlevens, waar pijn en verdriet het leven onleefbaar maken, 

waar mensen gepest, verjaagd, gediscrimineerd worden: 

dat zij in Gods naam gespaard mogen blijven van nog meer 

geweld. Laten wij bidden… 
 

God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia! 
 

Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren 

worden, bidden wij voor de zieken in onze families, in onze kennis-

senkring, in onze stad; voor mensen die deze dagen in 

eenzaamheid moeten doorbrengen: 

dat medemensen aandacht voor hen mogen hebben, om hun de 

vreugde van Pasen aan te reiken…. Laten wij bidden… 
 

Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren 

worden, gaan onze gedachten ook uit naar onze dierbaren 

die wij uit handen hebben gegeven in het vertrouwen dat zij, in het 

spoor van de Verrezen Heer, leven bij onze God, die een God van 

levenden is en niet van doden: mogen zij delen in het eeuwige 

Paasfeest…        Laten wij bidden… 
 

Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren 

worden, bidden dat wij als gemeenschap steun en hoop zijn voor 

elkaar. Laten wij bidden… 
 

Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren 

worden, bidden wij voor zoveel mensen die zich belangeloos 

inzetten om mensen in nood en zonder uitzicht nabij te zijn. 

Geef hun de moed en de vindingrijkheid om de zware, drukkende 

stenen uit al die levens weg te rollen. Laten wij bidden… 
 

Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren 

worden, bidden wij om een stukje Paasvreugde in elke dag van ons 

leven, zodat wij niet twijfelen aan de kracht van het goede. 

Moge dit ons aanzetten tot de realisering van Jezus’ droom: 

het Godsrijk dat nu al doorbreekt over heel de aarde. 

Laten wij bidden… 

          



HET GEBED VAN DE HEER 

Onze Vader,… 
 

VREDEWENS OP PASEN 2020  

Moge, mijn goede vrienden, de vrede en de bemoediging  

van de verrezen Heer uw hart raken,  

er genezing en warmte in leggen  

en u helpen om deze weken in vertrouwen  

en in verbondenheid door te komen. 

Moge uw gezondheid, naar lichaam en geest,  

stand houden. 

En moge u weten dat u er nooit alleen voor staat. 

De vrede van de verrezen Heer Jezus  

zij oprecht met ieder van u!     

           deken Rudy  

 

NOG EVEN BEZINNEN… 

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. 



KORT STILTEMOMENT 
 

SLOTGEBED 

Bevrijdende God, 

in verbondenheid met U en met elkaar 

mogen wij – ook dit jaar - Jezus’ verrijzenis vieren. 

Daarin hebt Gij ons duidelijk gemaakt 

dat het negatieve, het kwade, niet het laatste woord heeft. 

Laat in ieder van ons 

de nieuwe mens verrijzen. 

Doe ons opstaan tot een leven van vreugde en goedheid, 

zodat wij aan de wereld rondom ons 

nieuwe hoop weten te geven 

in de naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 

Zending en zegen 

Jezus is niet te vinden in het graf 

maar wel onderweg, in ons midden, 

in mensen die Hem al weldoende nabij brengen, 

die anderen oprichten uit ziekte en zonde, 

uit angst en vertwijfeling. 

Tot deze paasopdracht worden wij gezonden en gezegend 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.  

 Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: Archief van de vieringen van de Dominicanen in Schilde,  

Gooi en Sticht,  In uw midden, KBS Willibrord 1995, Kris Gelaude,  

Piet Leenhouwers, eigen materiaal.) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

EEN ZALIG EN 

BEMOEDIGEND  

PAASFEEST! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei:  

‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus,                       

de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier,                     

Hij is immers opgestaan,  

zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats                                              

waar Hij gelegen heeft.’ 

Matteüs 28:5-6 



Alternatieven om in verbondenheid te bidden… 
 

 

IN ONZE PAROCHIE IN DEINZE 

- in de Sint-Martinus en Sint-Antonius Abtkerk (a/h rondpunt)  

op Pasen en de dagen erna: een presentatie met beelden, 

evangelieteksten, muziek,… die het Paasfeest oproepen. 

- heel wat andere kerken zijn open voor persoonlijke meditatie           

en gebed 
 

 

VIA DE MEDIA 
 

STILLE ZATERDAG  

- Livestream:  

• om 20 u. Paaswake vanuit de Sint Sixtusabdij Westvleteren 

via www.kerknet.be 

• om 21.30 u. Paaswake vanuit de abdij van Averbode via 

http://uitzending.abdijaverbode.be 

- TV:  

• 23.15 u. Paaswake, Munsterkerk-Roermond, NPO 2 (Ned.) 
 

 
PASEN 

- Radio:  
• om 10 u. Abdij Keizersberg, Leuven Radio 1 

• om 10 u. en om 18.15 u. vanuit de kapel v/d ‘Zusters van 

Liefde’ te Kortemark op Radio Maria om 9 uur en om 18.15 

uur op Radio Maria 
 

- Livestream:  

• om 11 u. vanuit de abdij van Averbode  

- TV:    

• (in eurovisie) om 11 u. vanuit Parijs, gevolgd door de 

pauselijke zegen ‘Urbi et Orbi’ in Rome, via VRT Eén 

• op KRO, Nederland, om 10 u. 

• op France 2 ‘Je jour du Seigneur’, om 11 u. 
 

http://www.kerknet.be/
http://uitzending.abdijaverbode.be/

