
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muziek  

 

Welkom 

 

Met de kinderen 

Zelfs als iemand dood is, leeft hij verder,  

daarom ontsteken wij deze vlam van Leven  

 

Vandaag bidden we in het bijzonder voor  

de mensen die vorige maand gestorven zijn (…) 

 

Op Goede Vrijdag zagen we veertien schilderijen 

van het lijden van Jezus.  

Maar het lijden betekent niet het einde.  

Pasen is een nieuw begin van leven. 

 

Jezus was erg begaan met zieken,  

bedelaars en zondaars,  

daarom dit teken van vreugde voor  

iedereen die verdriet heeft. 

 

Soms zitten dingen ons tegen,   

daarom dit vlammetje van hoop. 

Blijf niet bij de pakken neerzitten, zegt het ons.  

 

Soms zijn we kwaad op iedereen  

en weten we ons geen raad.  

Daarom deze vierde kaars:  

een lichtje in het donker.  

 

Er gebeuren onbegrijpelijke dingen,  

mensen maken oorlog.  

Daarom een kaarsje van  

vrede onder de mensen.  

 

Mensen vervuilen het milieu,  

daarom een vlammetje van zuiverheid,  

want God zag dat de aarde goed was.  

 

Wij kijken soms meer naar ons onszelf  

dan naar anderen,  

daarom bidden we bij het licht van dit kaarsje: 

'vergeef ons, Heer'.  
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Wij oordelen soms over anderen 

en duwen mensen van ons weg, daarom  

bidden we bij het licht van de achtste kaars:  

'vergeef ons, Heer'.  

Christus, ontferm U over ons, … 

 

Wij doen niet altijd het goede.  

daarom bidden we bij het licht van dit kaarsje: 

'vergeef ons, Heer'.  

Heer ontferm U over ons, … 
 

Ik gun alle kinderen en alle mensen  

van de wereld het licht van Pasen.  

Speciaal voor hen steek ik deze kaars aan.  

 

Voor alle zieken, armen en verdrukten. 

Er is een licht opgegaan, ook voor hen  

is het Pasen. Kijk hoe de elfde kaars wil branden  

 

Het paaslicht van deze twaalfde kaars  

brandt voor alle mensen die bijna niet meer  

kunnen geloven in een goede afloop.  

 

Kaars dertien geeft vuur, licht en warmte: 

een vriendenband voor hen  

die zich eenzaam en alleen voelen.  

 

Zeg het voort in je familie, in je buurt, op je werk.  

Christus leeft onder ons,  

al deze kaarsjes zeggen het ons. (14) 

Laten we daarom blij zingen: 

 

Gloria   

 

 

 

 

 

Slotgebed  

Dank je wel God, 

voor alle mensen, bomen, dieren en planten, 

bedankt voor dit mooie leven 

bedankt voor Jezus die onder mensen leeft! 

Bedankt voor dit Paasfeest. 

Zalig Pasen aan alle mensen! Amen. 

 

Lied 

Juich nu en jubel,  
hef voor God een nieuw lied aan. 
Zing het overal op aarde, alleluia. 
 
Laat ons allen jub'len, juichen,  
en met blijde stem 
van Gods liefde steeds getuigen,  
loof God en huldig Hem. 
 
Juich nu en jubel … (2x) 
 

Dank, zending en zegen 

 

Muziek   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen mogen achteraan aan de zijdeur  

verzamelen, daar zal iemand voorgaan naar de tuin  

waar jullie de paaseieren mogen zoeken. 

We willen wel vragen dat de eieren eerst verzameld  

worden, zodat zeker iedereen een paasei  

kan meenemen naar huis. 



Gebed om vrede  

Wij bidden vandaag dat het aan ons te zien is  

dat we geloven in Pasen:  

warmte en vreugde en vriendschap en vrede. 

Vrede dicht bij ons en vrede in de grote wereld. 

Licht in onze ogen, dat wij elkaar zien,  

zo goed als nieuw. 

We wensen het elkaar toe. 

 Geven wij elkaar een teken van zijn vrede. 

 

Inleiding op de communie 
Vrede hebben we elkaar al toegewenst. 

We ontvangen nu het "Lichaam van Christus". 

Dat wil zeggen: 

jij mag deel hebben aan Jezus’ droom van een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde. 

Aan wat jij zegt en doet, zal iets te zien, te horen, te 

voelen zijn, van wie Jezus is. 

Er gaat bevrijding van uit, kracht die mens en wereld 

beter maakt. 

Ons "Amen" zegt, dat wij dit willen waarmaken, of ten 

minste willen proberen. 

 

Heer, tot wie zouden wij gaan, 

Gij hebt woorden van eeuwig leven. Amen. 

 
Communie  

 

Om in stilte te lezen 

De aarde wilde Pasen vieren.  

Maar ze had een probleem:  

hoe kon ze tonen dat ze blij was?  

Daarom ging de aarde naar het water.  

"Water, hoe toon jij dat je blij bent?"  

"Ik ga dan zacht op en neer."  

De aarde probeerde dat, maar de mensen riepen al 

vlug: "Aarde, hou daarmee op, we worden zeeziek!" 

Toen ging de aarde naar de wind.  

"Wind, hoe toon jij dat je blij bent?"  

"Dan fluit ik zachtjes mijn lied."  

De aarde probeerde ook te fluiten.  

Maar de mensen riepen al vlug:  

"Aarde, hou daarmee op,  

we horen elkaar niet meer door jouw gebrom."  

Dan ging de aarde naar het vuur.  

"Vuur, hoe toon jij dat je blij bent?"  

"Dan dans ik met mijn vlammetjes."  

De aarde probeerde ook te dansen.  

Maar de mensen riepen al vlug:  

"Aarde, hou daarmee op, we worden er ziek van!" 

Toen werd de aarde erg verdrietig.  

De hemel zag dat en gooide allerlei zaadjes  

naar beneden. De wind moest ze verspreiden,  

het water moest ze doen groeien  

en het vuur van de zon moest ze 

warmte en licht geven. De zaadjes  

die in de aarde gevallen waren, 

begonnen te groeien en te bloeien.  

"Hé, zo kan ik laten zien dat ik blij ben"  

Gebed   

God, Gij laat ons niet alleen,  

Gij hebt ons Jezus gezonden,  

zijn Geest blijft bij ons. 

Wij horen wel eens zeggen:  

zoiets gelooft geen mens. 

Maar het is zo mooi dat het toch waar moet zijn! 

Dank, God, om Jezus die leeft! Amen. 

 

Lied     We zingen nog één keer: Gloria! 

 

Evangelie 

 

 

 

 

 

 

Lied 

Homilie  

 

Wijding van het water 

Pasen: het is het feest van nieuw licht. 

De grote paaskaars en 14 kaarsen branden! 

Pasen: het is het feest van nieuw geloof.  

Jezus leeft! 

Pasen: het is het feest van water. 

Want water geeft leven, geeft kracht,  

maakt nieuw. 

Door het doopsel worden ook wij nieuw! 

 

Heer, onze God, zegen dit water,  

dat Gij ons geeft, als bron van leven. 

In de naam van de Vader en de Zoon  

en de heilige Geest + Amen. 



Hernieuwing van de doopbeloften 
Laten wij daarvoor rechtstaan. 

 

Gelooft Gij in God, de Scheppende Vader,  

die hemel en aarde vol liefde  

aan de mensen toevertrouwt. 

Ja, ik geloof in God de Vader. 

 

Gelooft Gij in Jezus, zijn Zoon,  

die verrezen is en ons is voorgegaan  

naar de Vader. 

Ja, ik geloof in God de Zoon, Jezus Christus. 

 

Gelooft Gij in de Heilige Geest,  

die ons sterk maakt  

en met ons een gemeenschap van liefde bouwt. 

Ja, ik geloof in de Heilige Geest. 

 

Belooft gij te proberen zo goed als Jezus te leven?  

Ja, daar wil ik mijn best voor doen. 

 

Belooft gij te leven als kinderen van het licht,  

in vrede goedheid en trouw? 

Ja, daar wil ik mijn best voor doen. 

 

Belooft gij God lief te hebben met hart en ziel  

en uw naaste als uzelf? 

Ja, daar wil ik mijn best voor doen. 

 

Die God van leven, licht en liefde 

wil ieder van ons zegenen met doopwater, 

zoals wij eens werden gedoopt of  

misschien in de toekomst gedoopt zullen worden. 

Dit water, zijn zegen,  

wil ons de kracht en de moed schenken  

om naar zijn liefde te leven. 

 

Offerande   
Dank voor uw bijdrage zodat vieringen als deze  

mogelijk blijven!! 

 

Gebed over de gaven 

God, onze Heer, we zijn hier samen  

rond brood en wijn,  

het zijn de tekenen van vriendschap en vreugde,  

tekenen waarin de verrezen Heer ons nabij komt. 

Laten wij in deze paasviering aandachtig zijn  

voor Jezus Christus, uw Zoon,  

dankbaar omdat wij met Hem  

op weg mogen gaan naar een nieuwe toekomst, 

vandaag maar ook de komende dagen. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij U zijn. De Heer zal U bewaren 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

God, onze Vader, wij danken U,  

want Gij hebt alles zo prachtig gemaakt: 

de mensen en de dieren, de lucht en de vogels,  

de bloemen en de zee. 

 

Dank U voor alle mensen, 

die voor ons zorgen, iedere dag opnieuw. 

Daarom zingen wij U toe:   

Dank U, voor alle mensen,  

die goed voor ons zijn en voor ons zorgen,  

iedere dag opnieuw. 

Dank U, God, voor uw Geest  

in dit brood en deze wijn 

die teken zijn van Jezus, uw Zoon. Alleluia   
 

Goede Vader, met eerbied denken wij  

aan die laatste avond toen Jezus, zoals wij nu,  

met zijn vrienden aan tafel was. 

en zijn afscheid voorbereidde, (…) 

En daarom zingen we: Alleluia  
 
Jezus is de vriend van armen en van kleinen, 

van hen die niet meetellen in de wereld, 

van hen die alleen op U, God,  

hun vertrouwen stellen. 

 

Wij vragen U, help ook ons 

om van mensen te houden, 

ook van de mensen die niet 

meetellen in ónze wereld. 

 

Wij gedenken onze eigen familieleden,  

medeparochianen, vrienden en kennissen. 

en vragen U: laat hen leven  

in uw rijk van vrede en gerechtigheid (…). 

 
Goede Vader, geef dat wij meer en meer  

op Jezus gaan gelijken, 

en dat wij doen wat Hij gedaan heeft:  

ons leven breken en delen met elkaar. 

Dan zullen wij U voor altijd loven,  

danken en eren: Alleluia. 
 

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. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  


