
Eucharistie op Paaszondag 12 april 2020 

 

Intredelied (ZJ 405) 

Christus is verrezen, naar ’t water van het leven,  

gaat uit uw Herder tegemoet,  

ziet en smaakt zijn overvloed. Alleluia.  

Christus is verrezen, alleluia, alleluia.  

  

Herder van de schapen, noem ons bij onze namen.  

Uw kudde heeft uw stem gehoord,  

roep ons samen rond uw woord.  

Alleluia. Christus is verrezen, alleluia, alleluia. 

 

Kruisteken en openingswoord 

 

Deze morgen zingen we opnieuw ‘Alleluia’!  

Misschien zijn we eerder geneigd ‘Heer ontferm U’ te zingen.  

Want we voelen ons machteloos door de enorme wereldwijde crisis.  

Er is zoveel eenzaamheid, er leven zoveel vragen, er is zoveel verdriet. 

We beleven Goede Vrijdag, het kruis, en schijnen te blijven steken bij Stille Zaterdag. 

De Paaswake hebben we dit jaar niet kunnen vieren.  

En toch zingen we alleluia, en vieren we Pasen, 

want we ontvangen de boodschap:  

Jezus, die gekruisigd en gestorven was, is verrezen!  

Ja, Hij is werkelijk verrezen! 

Lijden en kruis hadden en hebben niet het laatste woord. Wel Gods kracht, zijn liefde en zijn 

leven. 

Christus’ verrijzenis maakt alles anders en nieuw,  

want de levende Heer maakt ook voor ons  

in deze benarde tijden 

de weg open naar het nieuwe leven. 

Laten wij op deze Paasdag onze hoop, onze bezieling en ons geloof delen,  

in ons zingen en vieren op deze dag. 

 

Kyrie-litanie (ZJ 1c) 

 

Laten wij roepen tot God onze Heer, 

dat hij van kracht is en ons doet zingen. 

Hij is de God die ons zal redden: 

Heer ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons 

Heer ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons 

 

Laten wij roepen in Zijn poorten 

dat Hij zijn huis van genade opent. 



Hij doet gebroken mensen weer opstaan: 

Christus ontferm u over ons, Christus ontferm U over ons 

Christus ontferm u over ons, Christus ontferm U over ons. 

 

Laten wij roepen voor Zijn aanschijn, 

dat over ons Zijn heil mag komen. 

Op deze dag die Hij heeft gemaakt: 

Heer ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons 

Heer ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons 

EER AAN GOD   (ZJ 42)  

Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde voor alle mensen, 

voor alle mensen van goede wil. 

Wij loven U, belijden, aanbidden U, 

Brengen U dank want groot is uw heerlijkheid. 

Heer God, Koning van het heelal, 

Heer, onze God, onze Vader almachtig. 

O ééngeboren Zoon, Jezus Christus, 

Lam van God voor de zonden van de wereld; 

Zoon van de Vader, ontferm U over ons. 

Zoon van de Vader, ontferm U over ons. 

Gij immers draagt de zonden van de wereld, 

neem dan onze gebeden ter harte. 

Gij aan de rechterhand van de Vader, 

Neem ons ter harte, ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt de Heilige, de Heer, 

Gij zijt alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. 

Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest, 

in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Openingsgebed 

God, almachtige Vader,  

dit is de dag  

waarop Gij uw Zoon Jezus uit de doden hebt opgewekt.  

Gij hebt Hem gezalfd met de heilige Geest  

en verheven boven al wat leeft.  

Wij vragen U:  

bevestig ons geloof in de verrezen Heer,  

wek ons op uit zonde en dood.  

Dat wij ons niet vastklampen aan wat voorbijgaat  

maar uitzien naar uw heerlijkheid.  

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  



die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,  

God, door de eeuwen der eeuwen.  

 

 

Handelingen 10,34a.37-43 

Uit de Handelingen der Apostelen 

 In die dagen 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 zijn 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 heeft 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 zonde verkrijgt.” 

Antwoordpsalm   (Psalm  118) 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 

Wij zullen hem vieren in blijdschap (Allen herhalen) 

 

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 

eindeloos is zijn erbarmen! 

Stammen van Israël, dankt de Heer, 

eindeloos is zijn erbarmen! 

 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 

Wij zullen hem vieren in blijdschap. 



 

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. 

 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 

Wij zullen hem vieren in blijdschap. 

 

De steen die de bouwers hebben versmaad, 

die is tot hoeksteen geworden. 

Het is de Heer, die dit heeft gedaan, 

een wonder voor onze ogen. 

 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 

Wij zullen hem vieren in blijdschap. 

 

Kolossenzen 3,1-4 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse 

 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. 

Victimae paschali laudes (sequentie van Pasen, ZJ 83) 

Vertaling : 

Laat ons 't Lam van Pasen loven, 

't Lam Gods met offers eren. 

Ja, het Lam redt de schapen, 

Christus brengt door zijn onschuld 

ons arme zondaren tot de Vader. 

Dood en leven, o wonder, 

moeten strijden tesamen. 

Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning. 

Zeg het ons, Maria, 

wat is 't dat gij gezien hebt? 

Het graf van Christus dat leeg was, 

de glorie van Hem die opgestaan is, 



eng'len als getuigen, 

de zweetdoek en het doodskleed. 

Mijn hoop, mijn Christus in leven! 

Zie Hij gaat u voor naar Galilea. 

Waarlijk, Christus is verrezen: 

stond op uit de doden. 

O Koning, onze Held, geef ons vrede.  Amen, Alleluja. 

 

Acclamatie      (ZJ 3e)  

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.  

Christus, ons Paaslam, is geslacht. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft.  

Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Johannes 20,1-9 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

  

 

  

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 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 

Credo 

Voorganger: De hernieuwing van onze doopbeloften stellen wij uit tot de eerste zondag dat 

we opnieuw samen kunnen vieren in de kerk. Belijden wij samen het geloof van ons Doopsel.   

Allen: 

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. 

Voorbeden 

Pr. De Heer heeft de dood overwonnen  

en daarmee de hoop gevoed  

dat er een einde zal komen aan alle verdriet en pijn.  

Met Hem bidden wij tot God, de bron van alle leven: 

 

Voor de kerk:  

dat zij overal het leven stelt tegenover de dood,  

de gerechtigheid tegenover het onrecht, vrede tegenover geweld…  

Laat ons bidden. 



Voor de wereld:  

dat zij een veilig thuis wordt  

waar een einde komt aan alle conflicten,  

waar al haar bewoners recht wordt gedaan…  

Laat ons bidden. 

 

Voor allen die in deze wereldwijde crisisperiode  

strijden tegen lichamelijk en geestelijk lijden, 

vooral voor artsen en verplegenden, 

voor verzorgenden in rusthuizen. 

Voor allen die rouwenden troosten. 

Laat ons bidden. 

 

Voor onze zusters en broeders  

die zwaar beproefd worden door ziekte en tegenslag,  

bijzonder hen die lijden onder het corona-virus. 

Voor allen die gestorven zijn aan deze vreselijke ziekte. 

Laat ons bidden. 

 

Pr. U verhoorde het bidden van uw Zoon, Vader,  

verhoor ook ons bidden.  

Wek ons tot leven zoals U Hem hebt doen opstaan tot leven:  

Jezus Christus, onze Heer.  

 

Bereiding van de gaven (orgelspel: Christ lag in Todesbanden – Orgelkoraal J.S. Bach) 

 

Gebed over de gaven 

Heer,  

op het feest van Pasen  

dragen wij U vol vreugde dit heilig offer op.  

Voltrek het paasmysterie van uw kerk,  

zodat zij herboren wordt  

en het voedsel van haar leven vindt.  

Door Christus onze Heer.  

 

Prefatie van Pasen 

De Heer zij met U.  

En met uw geest.  

Verheft uw hart.  

Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig.  

 

 



Heilige Vader, machtige eeuwige God,  

om recht te doen aan uw heerlijkheid,  

om heil en genezing te vinden  

zullen wij uw Naam verkondigen al onze dagen,  

maar vooral op deze 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.  

 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten,  

met allen die staan voor uw troon  

loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,  

en zingen (zeggen) U toe vol vreugde:  

 

HEILIG   (ZJ 42)  

Heilig, 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 

 

Onze Vader 

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. 

 

Vredesgebed 

LAM GODS  (ZJ 42) 35’’ 

Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 

Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 

Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, geef ons uw vrede. 



Communie 

 

Communielied (ZJ 406) 

Kondigt 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.  

  

Zing nu een lied van vreugde en vrede,  

zing nu een lied van barmhartigheid.  

Alle verdriet en pijn zijn geleden,  

al wie verdrukt is wordt bevrijd.  

Laat aan wie treuren uw blijdschap weten. 

 Alleluia! Christus leeft.  

 

Leeft 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. 

 

Slotgebed 

Heer God,  

Gij leeft in ons midden door Jezus, uw Zoon,  

en vervult ons met grote vreugde.  

Bewaar uw volk in de vrede  

die de verrezen Heer ons heeft toegezegd,  

en maak ons tot getuigen van zijn blijvende aanwezigheid.  

Hij die met U leeft in eeuwigheid.  

 

Zegen en zending 

ZJ 24b 

Gaat nu in vrede heen, alleluia, alleluia. 

Wij danken God, alleluia, alleluia. 

 

Een zalig Pasen! 

En veel kracht en vertrouwen. 

 

Hans Vandenholen, pastoor-deken van Zottegem 

 



 

 
 

 

 

 

  

  

 

 


