Lied

Canticorum jubilo, regi magno psalite.
= Juich nu en jubel, hef voor God een nieuw lied
aan, zing het overal op aarde: alleluia.

Jam resultent musica, Unda, tellus sidera

= Laat het aan eenieder horen, wat God heeft gedaan.
Wij zijn in Gods Geest herboren.
Hij spreekt ons allen aan.

PAASWAKE
31 maart 2018

Personantes organis, Jubilate, plaudite

= Laat ons allen jub'len en juichen en met blijde stem
van Gods liefde steeds getuigen.
Loof God en huldig Hem.

Dank aan:
-allen die deze Goede Week en /of vandaag
aanwezig waren
-allen die meewerkten aan de vieringen
-allen die de kerk versierden en zoveel mensen!!
-koster Dré,
-Chris voor het poetsen van de kerk

Lied

Als alles duister is, ontsteek dan
een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan
een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Welkom

Dank ook aan het koor Sint-Cecilia!

Hier samen omdat we ons soms in het duister voelen
en toch blijven geloven in licht …

Zending en zegen

Lied

Als alles duister is …
Hoe alles begon
De eerste dag was een donkere dag,
een lege dag, tot God zei:
"Licht" en plots was er licht.
De tweede dag was een bijzondere dag,
een onbewolkte dag, tot God zei:
"Hemel, ik geef je kleur".
Lied

God van leven en licht
maakt alles nieuw, Alleluia.
De derde dag was een dag vol verwachting
tot God zei: "Ik maak aarde en zee en al het
groen wat maar leven kan".

Pasen 01 april - 10u30:
Ook morgen
bent u welkom
in de gezinsviering
waarna we
paaseieren rapen
in de tuin.
Wie graag zingt
is zeker welkom
om 09u30 om de
liederen in te zingen!

Water heeft in de bijbel
een bijzondere betekenis.
Met dat water worden wij allen gezegend.
Ondertussen klinkt het lied:
All things bright and beautiful

(vertaling)

Alle dingen helder en schitterend
Alle schepsels, klein en groot
Alle dingen wijs en wonderlijk
De Heer God maakte ze allemaal.
Iedere kleine bloem die opent
Iedere kleine vogel die zingt
God maakte hun stralende kleuren
en maakte hun kleine vleugeltjes.

Alle dingen helder en schitterend
alle schepsels, klein en groot,
alle dingen wijs en wonderlijk,
de Heer God maakte ze allemaal.
De bergen met paarskleurende toppen,
de voorbijsnellende rivier,
de zonsondergang en de morgen
die de lucht opfleurt.
Alle dingen helder en schitterend,
alle schepsels, klein en groot
alle dingen wijs en wonderlijk,
de Heer God maakte ze allemaal.
De koude wind in de winter,
de prettige zomerzon,
de rijpe vruchten in de boomgaard,
God maakte ze één voor één.
Alle dingen helder en schitterend
alle schepsels, klein en groot
alle dingen wijs en wonderlijk,
de Heer God maakte ze allemaal.
God gaf ons ogen om ze te zien
en lippen zodat we zouden mogen vertellen
hoe groot God Almachtig is
Hij die alles zo mooi gemaakt heeft.
Als we terugkeren naar het begin zien we
dat de vierde dag weer een nieuwe dag was,
een lange uren-dag, tot God zei:
"Zoveel uur wordt de dag
en de andere uren maak ik nacht."
De vijfde dag was een creatieve dag,
tot God zei: "Ik schep vogels en dieren
en laat miljoenen vissen zwemmen in zee."
De zesde dag was de finale-dag,
toen God zei: "Ik schep de mens naar mijn beeld
en hij zal zorgen voor de hele schepping."
De zevende dag rustte God.
Hij zegende die dag en heiligde deze.
De dag waarop hij rustte van al het werk
dat Hij scheppende tot stand heeft gebracht.
Het was de zevende dag.
Lied
All creatures of our God and King

Alle schepselen
van onze God en koning,
verhef je stem en zing met ons:
o prijs Hem, alleluia…

Om in stilte te lezen
Marja Doesburg
Om thuis te komen
tussen stenen, bloemen,
dieren en mensen.
het lied in je oren:
van aarde ben je,
net als zij.
God ademt in jou.
Je leeft van zijn brood en water
en vooral van zijn dromen.
Een mens van de aarde ben je,
gezegend.

Voorbeden / Paaswensen
Voor wat ik kreeg:
mijn leven,
mensen om lief te hebben en die mij liefhebben,
vrijheid om mijn sterke kanten te ontwikkelen,
ruimte om te zijn wie ik ben.
Lieve God, dank U wel.
Voor wie minder kregen:
geen warme wieg om te beginnen,
de vrijheid niet en de ruimte niet,
altijd op hun hoede of liefde wel duurt,
of aandacht wel echt is,
of je wel mag zijn wie je bent.
Lieve God, voor hen bidden we
om een thuis in uw schepping,
Wij wensen hen een Zalig Pasen.
Voor wie het druk hebben:
te veel dagelijkse dingen die moeten gebeuren,
stress op het werk, volle agenda's,
geen nee kunnen zeggen
als er een beroep op je wordt gedaan,
niet meer weten waar je eigenlijk voor staat
en wie je bent.
Lieve God, voor hen bidden we
om een thuis in uw schepping.
Wij wensen hen een Zalig Pasen.
Voor uw schepping:
aarde, lucht en water,
een plek om U te ontmoeten,
in weggerolde stenen: uw kracht
in lucht: uw adem
in water: uw leven
in mensen: uw dromen
om te leren wie U bent en wie ik ben.
Lieve God, voor uw schepping bidden we
dat mensen haar
koesteren en beschermen.
Wij wensen allen
een Zalig Pasen.

Wij danken U, God van liefde,
voor het samenzijn met elkaar en
met alle mensen die ons tot hier hebben geleid.
Zij die met ons meegaan in geloof,
hoop en liefde en zij die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid waarheen zij ons
zijn voorgegaan (…).
Wij danken U, Vader,
dat wij zijn volgelingen mogen zijn.
Dat wij zieken en treurenden nabij zijn,
dat wij elkaars misstappen vergeven,
dat wij honger bestrijden
door broederlijk te delen,
en voor iedereen
woorden hebben van eeuwig leven.
Dank U Vader voor zijn Geest die ons zendt
tot vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor danken en verheerlijken we U
en bidden tot U met zijn woorden:
Onze Vader
Gebed om vrede
Waar mensen een nieuw begin maken,
steken ze graag de handen uit de mouwen.
Zo wordt de vrede gediend
als we elkaar dat bemoedigende teken geven
van onze goede gezindheid jegens elkaar
en ons geloof in een wereld
van liefde en vriendschap.
Zo mogen mensen verrijzenis beleven en ervaren,
de verrezen Heer bij ons.
Wensen wij elkaar een zalig
en vredevol paasfeest toe …
Inleiding op de communie
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede, in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem,
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan.
In de gemeenschap van de kerk, die leeft
door Jezus' Geest, vandaag en alle dagen. Amen.
Communie

Ondertussen zingt het koor:
Look at the world

Kijk naar de wereld, naar alles om ons heen
Kijk naar de wereld en verwonder je elke dag
Kijk naar de wereld: zoveel vreugde en wonderen
mirakelen op ons pad.
Lof aan U, o Heer, voor heel de schepping,
geef ons een dankbaar hart
opdat we kunnen zien dat alle gaven die we delen
en elke zegen, alle dingen van U komen.
…

Gebed om nabijheid bij het licht
Dit licht en dat geloof mogen wij uitstralen
en doorgeven aan elkaar.
Om met dit licht -rechtstaand- bidden:

We bidden tegen het duister
dat verwarring en angst zaait onder mensen:
God, mag het vreugdevuur van Pasen
ons verlichten!
We bidden tegen de duisternis
die soms alle hoop de bodem doet inslaan:
God, mag het vreugdevuur van Pasen
ons toch weer verlichten!
We bidden tegen het duister
dat mooie woorden wekt, maar geen daden:
God, mag het vreugdevuur van Pasen
ons aanvuren!
We bidden tegen de duisternis
die mensen doet verharden
oog om oog, steeds meer geweld:
God, mag het vreugdevuur van Pasen
ons aanvuren tot vrede en liefde!
Gloria
ondertussen horen we
dat de klokken terug zijn!

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.

Evangelie

Johannes 20, 1-9
kaarsen worden gedoofd,
we kunnen gaan zitten.

Homilie

Lied

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia!
Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia!
Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia!
Maar een engel sprak hen aan:
"Die gij zoekt is opgestaan".
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia!
Hernieuwen van de doopbeloftes
God de Schepper van hemel en aarde
draagt en leidt ons in het leven.
Hij is de zin van ons bestaan.
Gelooft gij in God de Vader?
Ja, ik geloof.
God is mens geworden in Jezus.
Voor mensen heeft Hij geleefd,
voor mensen is Hij gestorven,
maar hij heeft de dood overwonnen.
Gelooft gij in Jezus de Christus?
Ja, ik geloof.
Gods Geest leidt mensen naar elkaar
Zij inspireert hen, Zij stuurt en stuwt hen,
Zij draagt en verdraagt over alle grenzen heen.
Gelooft gij in de Geest, die leeft?
Ja, ik geloof.
Daarom wil ik opstaan uit eigen duisternis
en weten dat de dood
het laatste woord niet is.
Daarom wil ik geloven
in de beweging van Jezus,
ik wil Hem volgen
in het zoeken naar licht
in het dienen van mensen
totdat alles is voltooid
en wij leven in vrede. Amen.
Offerande
Uw financiële bijdrage helpt ons om vieringen
zoals vandaag zo goed mogelijk te verzorgen:
bloemen, muziek en zang, misblaadjes, …
Van harte dank ervoor!

Lied

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.

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.
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.
Gebed over de gaven
God, help Gij ons te doen
wat Jezus gedaan heeft
en zijn gedachtenis
zal leven onder ons.
Mag het delen
van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is, genoeg voor allen. Amen.
Gebed bij brood en wijn van leven
Wij danken U, God en Vader,
omdat Gij tot ons komt
in het licht van de paaskaars,
in het water dat gezegend werd,
in de verrijzenis van Jezus, Uw Zoon.
Hij heeft het kruis doorbroken
en heeft alles nieuw gemaakt.
Vreugde om dit paasfeest vervult ons
en daarom zingen wij:

God van leven en licht maakt alles nieuw,
Alleluia.
Wij danken U, Vader,
omdat wij een teken van uw belofte mogen zijn.
Gij, die onze wereld schept,
Gij roept ons op om te luisteren naar uw woord
dat wij door Jezus leerden kennen.
Hij was opstandig
door zijn gehoorzaamheid aan U.
Daarom heb Gij hem laten opstaan,
doen leven tot op deze dag.
Wij danken U, Vader, want Gij roept ons op
tot één gemeenschap met Hem in het brood
dat Hij dankbaar heeft gebroken.
instellingswoorden

God van leven en licht, maakt alles nieuw,
Alleluia.

