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Op het voorplein van de kerk: 

Begroeting 

Wijding van het vuur 

Ontsteken van de paaskaars 

Het vuur wordt aan ieder doorgegeven 

Het binnentrekken in de donkere kerk 

 

Diaken:                                                   3 keer 

 

Allen: 

 

 

Bewieroking van de paaskaars 

symbool van de verrezen Heer 

 

Paasjubelzang 

  

Diaken en daarna allen: 

 
Diaken: 
 

Vol vreugde zij ook de aarde, omstraald door zulk een 

heerlijkheid! De glorie van de eeuwige Koning! 

Heel de aarde zij vol vreugde, daar alle duister thans 

verdreven is. 

Vol luister straalt de kerk van God op aarde en juichend 

klinken Paasgezangen. Laat ook onze eigen tempel luide 

weerklinken van ons jubellied. 

 

Allen:    Laat juichen.... 

 
Diaken: De Heer zij met u. 

Allen:        En met uw geest. 

Diaken: Verheft uw hart. 

Allen:       Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Diaken:  Brengen wij dank aan de Heer onze 

               God. 

Allen:         Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Diaken:  Ja, Gij zijt onze dankbaarheid waardig,    
Vader  en Heer van al wat bestaat. Met hart en ziel zingen 

wij U lof om Jezus Christus, uw Zoon, wiens bloed ons 

vrijheid en vergeving heeft gebracht. Hij is het Paaslam, 

dat tot redding van Gods volk in deze nacht voor ons 

geofferd wordt.  

In deze nacht trekt Israël uit Egypte en gaat droogvoets 

door de Rode Zee. 

In deze nacht wijst een stralend licht de weg, het licht dat 

alle duisternis verdrijft. 

In deze nacht heeft Jezus Christus de ketenen van de dood 

verbroken en is Hij als overwinnaar uit de doden 

opgestaan. Hoe goed zijt Gij, Heer God, hoezeer hebt Gij 

ons liefgehad. Gij hebt uw Zoon gegeven voor onze 

bevrijding, zijn dood heeft onze schuldigheid doorkruist, 

ons lot heeft Hij ten goede gekeerd. 

Dit is de heilige nacht waarin duisternis wijkt en zonde 

wordt vergeven, vreugde komt voor droefheid, een 

gelukkige nacht, waarin God en mensen elkander vinden.  

Heilige Vader, aanvaard in deze glorierijke Paasnacht het 

loflied dat de kerk U toezingt nu zij haar licht heeft 

ontstoken. Laat dit licht onverminderd schijnen, morgen en 

alle dagen in alles wat wij doen, in heel ons leven. Laat het 

zijn als de verrezen Christus, de morgenster, die, eens 

verrezen, nu nimmermeer zal ondergaan. Wij bidden U, 

Heer die ons geschapen heeft, geef vrede in onze dagen, 

laat de vreugde van dit Paasfeest voor ons een blijvende 

vreugde zijn door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. 

 

Allen:  Laat juichen.... 

     

DIENST VAN HET WOORD 
 

Bijbelwake met vijf  lezingen 

 

Eerste lezing: Gen. 1,1 – 2,2 

 

Tussenzang:     Psalm 8 

 

  



 

 

 
Gebed 

 

 

Tweede lezing: Ex. 14,15–15,1 

 

 

Tussenzang    (568) 

 
Ik wil de Heer zingende prijzen 

want Hij wierp man en paard in zee.  

Hij die zijn kracht wilde  bewijzen,  

Hij, mijn behoud, trekt met ons mee.  

Hij is mijn God, Hij wendde het lot 

reeds van ons voorgeslacht.    

Hoog moet Hij zijn geacht. 

 
‘k Zing van de Heer, die zal regeren 

‘t volk  dat Hij redde door de vloed. 

’t Volk dat zich nu wèl zal bekeren 

  



tot deze koning, trouw en goed. 

Met vaste hand leidt Hij naar zijn land,  

die door Hem zijn bevrijd: 

een koning voor altijd. 

 

 
 

           Gebed 

 

Derde lezing:   Jesaja 54, 5-10 

 

Tussenzang:  Zoals een man zich verheugt 

 

  



          Gebed 

 

 

 

          GLORIALOFZANG  

                                             (allen gaan staan)  

 

 
 

 

            Gebed 

 

Vierde lezing:      

Romeinen 6,3-11 

  



 
Allen gaan staan; de zangers zetten  het Alleluia in.   

 

2x 
 

 

 

 

 

 

 
Gezongen vers: 

        
Alleluia 1x 

 

Evangelielezing : Luc. 24, 1-12 
                                                                           

Alleluia 1x 

 

Homilie               

 

WIJDING VAN HET DOOPWATER 

EN HERNIEUWING VAN DE                 

DOOPBELOFTE 
 
                      (Tijdens de litanie staan of  knielen) 

        

Litanie van alle heiligen 

Heer, onze God, onze schepper en Vader, 

Jezus, Zoon van de levende God, 

Heilige Geest, onze Helper, 

Heilige, Sterke, onsterfelijke God. 

LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS. 

 

God van Abraham, Izaäk en Jacob, 

God van Mozes, bevrijder van Israël, 

God, levend woord van de profeten, 

Heilige, sterke, onsterfelijke God, 

LUISTER, HEER, ONTFERM U OVER ONS 

  



Heilige Maria, moeder van de Heer, 

Alle heilige engelen, 

Heilige Johannes  de Doper, 

Heilige Jozef, behoeder van onze gezinnen. 

SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE   

HEER. 

 

Heilige Petrus en Andreas, 

Heilige Jacobus en Johannes, 

Heilige Maria Magdalena, 

Alle apostelen en leerlingen van Christus. 

SPREEK VOOR ONS TEN BESTE ... 

 

Heilige Paulus, apostel van de heidenen, 

Heilige Lucas en Barnabas, 

Heilige Stefanus en Timoteüs, 

Alle heiligen van de jonge Kerk, 

SPREEK VOOR ONS TEN BESTE ... 

 

Heilige Laurentius, patroon van Rome, 

Heilige Ignatius en Sebastianus, 

Heilige Agnes, Lucia en Caecilia, 

Allen die  hun leven gaven voor hun geloof. 

SPREEK VOOR ONS TEN BESTE ... 

 

Heilige Ambrosius en Augustinus, 

Heilige Hiëronymus en Gregorius, 

Heilige Athanasius en Basilius, 

Alle heilige Vaders van de Kerk, 

SPREEK VOOR ONS TEN BESTE ... 

 

Heilige Martinus en Patricius, 

Heilige patronen van Europa: 

Benedictus, Cyrillus en Methodius, 

Catharina, Brigitta en Edith Stein. 

SPREEK VOOR ONS TEN BESTE ... 

 

Heilige Franciscus van Assisië, 

Heilige Dominicus en Ignatius, 

Heilige Theresia van Avila, 

Allen die hun leven aan God hebben gewijd, 

SPREEK VOOR ONS TEN BESTE ... 

 

Heilige Servatius, 

Heilige Lambertus en Hubertus, 

Alle heilige bisschoppen van Maastricht.  

Alle vroege geloofsverkondigers van onze 

SPREEK VOOR ONS TEN BESTE .. \ streken, 

 

Heilige Willibrordus, patroon van Nederland, 

Allen die het geloof predikten onder de Friezen, 

Heilige Bonifatius en heilige Radboud, 

Alle heilige bisschoppen van Utrecht, 

SPREEK VOOR ONS TEN BESTE 

  



Heilige Lidwina, spiegel voor zieken en 

Heilige martelaren van Gorcum,        \ lijdenden, 

Heilige Petrus Canisius, 

Allen die sterk waren in hun geloof,         

SPREEK VOOR ONS TEN BESTE BIJ DE  

                                                                  /HEER. 

Zuster Adolphina, martelares in China, 

Petrus Donders, apostel van Suriname, 

Alle heilige missionarissen uit Nederland,     

Allen die zo getuigden van geloof, hoop en lief-  

SPREEK VOOR ONS TEN BESTE ...           /de, 

 

Alle heiligen van Nederland, 

Zalige Titus Brandsma,                 /gerechtigheid, 

Allen die hun leven gaven voor vrede en  

Alle heiligen naar wie wij heten, 

SPREEK VOOR ONS TEN BESTE ... 

 

Wees ons genadig en kom ons bevrijden, 

Verlos ons van alle kwaad en van oorlog, 

Verlos ons van alle onrecht en geweld, 

Heilige, sterke, onsterfelijke God, 

LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS. 

 

Verlos ons van honger, pijn en ziekte, 

Verlos ons van angst en van twijfel, 

Verlos ons van wanhoop en eenzaamheid, 

Heilige, sterke, onsterfelijke God, 

LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS. 

 

Wij die dorsten naar U, de bron van ons leven, 

Zend over ons uw heilige Geest, de vertrooster, 

Leid en bewaar ons als uw Kerk, 

Heilige, sterke en onsterfelijke God, 

LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS. 

 

Zo bidden wij tot U, God onze Vader, 

Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 

Die met U leeft in de eenheid van de heilige 

Vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid,\Geest, 

LUISTER HEER, ONTFERM U OVER ONS. 

 

 

Wijding van het doopwater 

Gebed, driemaal blazen over het  

water,  indompeling van de paaskaars. 

 

Hernieuwing van de doopbelofte 

Aansteken van de kaarsen. 

Vraag en antwoord. 

 

Broeders en zuster, door het paasmysterie zijn 

wij in de doop begraven met Jezus Christus, om 

met Hem een nieuw leven te kunnen leiden. 

  



Daarom willen wij, nu de veertigdaagse 

voorbereidingstijd op het Paasfeest ten einde is, 

onze doopbeloften opnieuw uitspreken.  

Want eens hebben wij ons verzet tegen de boze 

macht en tegen al het kwaad dat hij sticht, en 

hebben wij beloofd God in zijn heilige Kerk te 

dienen. Daarom: 

 

Zult u zich ten allen tijden verzetten tegen kwaad 

en onrecht, om in vrijheid te leven als kinderen 

van God? 

Allen:                Ja, dat beloof ik. 

 

Zult u zich verzetten tegen de bekoring van 

zonde en onrecht, zodat het kwaad zich niet van 

u meester maakt? 

Allen:                Ja, dat beloof ik. 

 

Zult u de Heer God dienen en Hem alleen? 

Allen:                Ja, dat beloof ik. 

 

Gelooft u in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde? 

Allen:                 Ik geloof. 

 

Gelooft u in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die geboren is uit de maagd Maria, 

die geleden heeft, gestorven en begraven is, 

die uit de dood is opgestaan 

en zit aan Gods rechterhand? 

Allen:                 Ik geloof. 

 

Gelooft U in de heilige Geest, 

de heilige katholieke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

de vergeving van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam 

en het eeuwig leven? 

Allen:                 Ik geloof. 

 

 

Besprenkeling.  

Onderwijl wordt gezongen: 

 
 

 
                1. Het   water  waardoor alles   groeit, al-  le-   lui-   a, 

              is     op ons voorhoofd uitgevloeid, al-  le-  lui-   a.          
 
 

               

        God kreeg in ons zijn vaste stem, al- le-   lui-     a, 

       want sindsdien heten wij naar Hem, alle-  lui-     a, 
         

 
 

          Alle-    lui-   a,      Alle-     lui-   a,    Al-  le-   lui-      a.      

  



2. De liefde heeft ons aangeraakt, alleluia, 

    Gods water heeft ons nieuw gemaakt, alleluia. 

    Wij zijn herboren door de doop, alleluia, 

    wij zijn gaan leven van de hoop, alleluia. (3x) 

 

3. Wij zijn, gewassen, in zijn hand, alleluia, 

    wij trekken naar ‘t beloofde land, alleluia. 

    Daar vloeit de eeuwig klare stroom, alleluia, 

    rondom Hemzelf, de levensboom, alleluia.(3x 

 

 

Voorbeden                      
                                            

                                            Luister Heer, hoor ons gebed 

                                

 
 

 

Collecte en orgelspel 

 

Gebed over de Gaven 

 

Het grote dankgebed 
Prefatie 

 

Heilig Heilig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      (Hierna staan of  knielen)  

  
  



 
 

  Acclamatie na de Consecratie 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  



Onze Vader en Vredeswens 
 

Lam Gods 

 

 
 

 

Communie 

 

Voorzangers zingen:  Victimae paschali laudes 

 

Allen: 

 

 

.   

 

Gebed    

 

Zegen en Wegzending 

 

 

                            ZALIG   

                            PASEN 

 

 
 

 

 

 

Degenen, die niet bij de Katholieke Kerk horen, kunnen 

naar voren komen om een zegen te ontvangen. Als teken 

hiervan kan men een arm voor de borst kruisen.  


