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Liturgie Paaszondag  
 
 
Intredelied: ZJ 407: In eigen kracht verrezen 
 
Kruisteken en Openingswoord : 
Dit is de dag van uitzien naar het ongeziene, de boodschap dat Liefde sterker is dan de dood,  
Hij die deze hoop in ons hart legt, wil ons bij het begin van deze viering zegenen, 
in de naam van+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.  
 ‘Het was nog donker' -zo staat er niet voor niets - toen Maria Magdalena naar het graf ging. 
Maar haar nacht van twijfel en ongeloof veranderde in een nieuwe dag van leven en licht. 
Moge ook aan ons zoiets gebeuren op deze morgen van Pasen. Moge ieder van ons hier een 
nieuw begin van leven vinden, een leven van licht, ontstoken in de nacht.  

 
Schuldlitanie:  
Pr.: Beginnen we ook deze morgen met een oprecht gebed om vergeving  

• Maria Magdalena ging vroeg in de morgen naar het graf. Wij zijn vaak niet zo haastig om 
Jezus te zoeken. Heer, ontferm U over ons. 

• Zelfs Petrus ging de weg van de twijfel op. Ook wij willen meestal klare bewijzen en 
tastbare feiten. Christus, ontferm U over ons. 

• De leerlingen van Emmäus waren traag van begrip en klein van geloof om wat Jezus zelf 
had gezegd over zijn verrijzenis. Ook wij aarzelen dikwijls en twijfelen aan de Blijde 
Boodschap. Heer, ontferm U over ons. 

 
Pr.: Moge de barmhartige God, onze tekortkomingen vergeven en ons nieuw leven schenken 

vanuit de ontmoeting met de verrezen Heer. Amen.  
 
Gloria: ZJ 53 
 
Openingsgebed :  
Pr.  Heer, onze God, met de Verrezen Heer in ons midden bidden wij U: laat ons de 

Paasboodschap in geloof aanvaarden. Vernieuw in ons de gedachte dat Jezus ons 
voorgaat en ons de weg wijst naar een nieuwe wereld vol goedheid voor alle mensen. 
Dit vragen wij U, door Christus, onze Verrezen Heer. Amen. 

 

Eerste lezing: (Handelingen, 34a.37-43) 
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus 
van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God 
Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen 
die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij getuigen van 
alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het 
kruishout geslagen en vermoord. God heft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten 
verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren 
uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was 
opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God 
aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle Profeten het 
getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt. 
 
Tussenzang: ZJ 518: Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen (strofen 1 & 9) 
 
Evangelie: Joh 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 
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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 die andere leerling 
snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels 
liggen, maar hij ging 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. 
 
Homilie 
Goede mensen, er is voor ons geen groter feest dan Pasen. We vieren vandaag het hartsgeheim 
van ons geloof. Telkens als we de eucharistie vieren, is het om de dood en de verrijzenis van 
onze Heer te gedenken. Als Christus niet verrezen is, zegt Paulus, is ons geloof zonder inhoud 
en zonder grond.  
In deze moeilijke periode van ‘social distancing’ is de viering van de Goede Week en Pasen 
bijzonder vreemd. Goede Vrijdag duurt dit jaar wel heel lang. De pijn en de machteloosheid van 
zovele mensen die geraakt worden door isolatie en gemis. Het verdriet van wie in zijn omgeving 
iemand verliest zonder contact, zonder afscheid. Het drama van Goede Vrijdag weegt zwaar! 
En dus moeten we vandaag behoedzaam omgaan met ons paasgeloof. Verrijzenis mag geen 
vlucht worden voor dit ongekende lijden dat ons treft, of een troost voor een ver hiernamaals. In 
het Christendom gaat het niet alleen om het hiernamaals. Verrijzenis gebeurt al midden in dit 
leven, net zoals de dood heerst midden in het leven. Ondanks alles, geef niet toe aan de 
ontmoediging, maar laat de hoop uw hart vervullen. En er zijn tekenen van hoop, er zijn tekenen 
van bemoediging, zien jullie het niet: het dagelijks applaus voor onze zorgverleners, de witte 
lakens aan huizen, klokken die luiden: Pasen breekt hier en daar behoedzaam door, als groene 
takjes rond het kruishout van Goede Vrijdag. Mensen kijken met andere ogen naar mekaar, ze 
ervaren meer wat er echt toe doet, ze leven bewuster. En luister, achter de muren van je angst, 
zijn de vogels weer hoorbaar aan het zingen, klaart de hemel op, is er lente in zicht. En altijd 
worden we omringd door Liefde. Open de ramen van je ziel, ook al zijn we niet in staat mekaar 
aan te raken, laat je raken door die grote Liefde.  
Pasen breekt hoe dan ook door! 
Zalig Pasen 
 
Marc Verwaeren, pastoor-deken 
 
 
Hernieuwing van de doopbeloften 
Pr.: Op deze paasdag willen we als nieuwe mensen in het leven staan en ons gelovig 

engagement vernieuwen. Wat andere mensen bij ons doopsel voor ons hebben verwoord 
willen we hier opnieuw uitspreken. 
 

Ik geloof in God, Schepper van al wat bestaat, een goede Vader, 
die alle mensen wil zien leven in vrijheid en gerechtigheid. 
 
Ik vertrouw me aan Hem toe, en ben bereid om naar zijn wil te leven: mee verantwoordelijk 
voor mens en maatschappij. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, uniek beeld van God, gekomen om ons van alle kwaad te bevrijden, 
om ons de weg ten Leven te tonen. 
Vernederd tot de kruisdood, heeft God Hem hoog verheven als eerste van de mensen. 
 
Ik vertrouw me aan Hem toe en ben bereid om Hem te volgen: 
niet toegevend aan eerzucht, bezit en macht, maar wel hongerend en dorstend naar 
gerechtigheid voor allen. 
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Ik geloof in de heilige Geest, Kracht van God die mensen wil bezielen met het vuur van 
grenzeloze liefde. 
 
Ik vertrouw me aan Hem toe, en ben bereid om me door Hem te laten bewegen tot 
woorden en daden van gerechtigheid, alle dagen van mijn leven. Amen. 
 
 

Voorbeden: 

Pr.: Laten wij nu bidden tot de hemelse Vader die zijn Zoon Jezus uit de doden heeft opgewekt. 
(als refrein 11 d: God van leven en licht, maak alles nieuw. Alleluia) 

L.  Op paasmorgen ging Maria van Magdala naar het graf en ontdekte dat het leeg was.  
Bidden wij voor mensen die met een leegte moeten leven: dat zij niet moedeloos of 
opstandig worden. Laat ons bidden 

 
L.  Op paasmorgen vreesde Maria van Magdala dat Jezus was weggehaald. Bidden wij voor 

mensen die bang zijn om een geliefde te verliezen: dat zij erop vertrouwen dat de band 
met die geliefde niet verloren zal gaan. Laat ons bidden 

 
L.   Op paasmorgen ging Maria van Magdala naar het graf en ontmoette er de verrezen Heer. 

Bidden wij voor mensen die geloven dat Jezus verder leeft als de Levende: 
dat ook wij dat mogen ontdekken. Laat ons bidden 

 
L.  Op paasmorgen kreeg Maria van Magdala de opdracht aan de leerlingen te vertellen dat 

Jezus bij zijn Vader is en dat Hij hen voorgaat naar Gallilea. Bidden we dat ook wij Jezus 
volgen en zijn boodschap verkondigen. Laat ons bidden 

 
Pr.: Verrezen Heer, geef ons levensadem om onderweg niet buiten adem te geraken, 
       om ons te helpen naar morgen toe te gaan zonder achterom te kijken, noch onze  
       inspanningen af te meten. Wij vragen het door Christus, de Verrezene. 
 
 
Gebed over de gaven: 
Pr.: Gezegend ben Jij, die liefde zijt en leven, gezegend ook deze gaven van brood en wijn. Zij 

herinneren ons aan Jezus, aan zijn manier van leven en zijn bereidheid om 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 Jou in dit uur, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. 

 
 
Onze Vader 
Pr.: Om de verrijzenisvreugde ten volle te kunnen ervaren, willen wij, méér dan ooit, samen 

met de verrezen Jezus bidden.  
 
Vredeswens – gebed 
Pr.: Op vele plaatsen in de wereld zoals Irak, Afghanistan en Syrië is de vrede nog ver weg. 

Daarom willen wij in deze paasnacht bidden om vrede en vragen we U: Help ons te geloven, 
God, dat vrede mogelijk blijft, als we het aandurven te leven naar het voorbeeld van de 
verrezen Jezus. Moge Hij die leeft vandaag en in eeuwigheid daartoe onze inspiratie en 
vertrouwen zijn. Moge Gods vrede met u zijn. 

 
Uitnodiging tot de communie 
Pr.: Heer Jezus, als een licht zijt Gij verschenen in deze wereld, als een vuur dat ons hart 

verwarmt. In het delen van Brood en Beker worden wij tot nieuwe mensen, die licht en 
vuur zijn voor elkaar. Kom dan tot deze tafel en eet van het brood van belofte. Gelukkig wij 
die zijn genodigden zijn: Zie het Lam Gods, Hij die wegneemt de zonden van de wereld… 
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Communielied: Koor: 441: Kom, laat ons Christus loven 
 
Bezinning na de communie   
Le.: Jezus’ opstaan uit de dood geeft ons de vaste zekerheid:  

niet de dood heeft het laatste woord. 
 

Over ons sterven heen schenkt God ons het Leven  
dat tijdloos is en geen grenzen heeft. 
Deze volheid aan Leven vangt nu reeds aan  
als we, in vertrouwen op Hem, geen uitdagingen vrezen.  
Als we dag na dag aan elkaar gegeven zijn,  
zoals Jezus, de Mensenzoon, ons heeft voorgeleefd.  

    Valeer Deschacht 

 
Lied na de communie: ZJ 406: Kondig het aan: de Heer is verrezen 
 
Slotgebed 
God, Vader van alle mensen, als Paasmensen waren wij hier vandaag samen,  
omdat wij geloven dat Uw Zoon Jezus is verrezen en opnieuw in ons midden komt. 
Wil nu verder met ons meegaan, dat wij dit geloof en onze paasvreugde  
ook met andere mensen delen en hoopvol naar de toekomst durven kijken,  
omdat goedheid, vrede en recht het zullen halen op kwaad, geweld en onrecht. 
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.. 

 

Zending en zegen 
Pr.: Gaat heen als mensen die in navolging van de Levende Heer, de handen uit de mouwen 

durven steken om voor anderen een beetje hemel op aarde te zijn. Gods zegen zal met ons 
zijn: (gezongen zegen ZJ 24B) + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
Gaat nu in vrede heen, alleluia, alleluia!  (gezongen zegen: ZJ 24B) 


