
Slotgebed  

Goede God, 

Jezus is opgestaan uit de dood. 

Wij bidden: 

dat wij met zijn ogen naar mensen kijken, 

dat wij met zijn oren luisteren naar anderen, 

dat wij iets van U zien als wij  

in de spiegel kijken, 

dat wij elke dag opstaan en opnieuw beginnen. 

Amen. 

 

Dank 

 

Zending en zegen 

 

Slotlied 

Canticorum jubilo, regi 
magno psalite. 
Jam resultent musica, Unda, tellus sidera. 
Personantes organis, Jubilate, plaudite. 
 

Vertaling 

Juich nu en jubel,  
hef voor God een nieuw lied aan, 
zing het overal op aarde: alleluia. 
 
Laat het aan eenieder horen,  
wat God heeft gedaan. 
Wij zijn in Gods Geest herboren.  
Hij spreekt ons allen aan. 
 
Laat ons allen jub'len en juichen  
en met blijde stem 

van Gods liefde steeds getuigen.  
Loof God en huldig Hem. 
 

 

Dank dat je meevierde! 

Dank aan het Sint-Ceilicakoor  

en organist Carolyne 

Dank aan allen die de voorbije weken  

hieraan meewerkten! 

Welkom allen 

Welkom Sint-Ceciliakoor! 

 

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. 
 

Stille zaterdag. Sabbat. De zevende dag. 

Het was geen dag van innerlijke rust. 

De storm van verontwaardiging  

en ingehouden kwaadheid,  

was nog niet uitgeraasd. 

De pijn en de gruwelijke beelden,  

achtervolgen ons ook vandaag. 

En ondanks dat blijft  

dat onwezenlijke gevoel van hoop. 

Jezus’ woorden dringen langzaam door,  

eeuwenlang al. 

 
Het vuur wordt ontstoken 

 

Het is het vuur van de schepping:  

angstaanjagend en aantrekkelijk, 

dat gezellig kan knetteren  

maar ook kathedralen kan verwoesten. 

 

Het is het vuur dat aanstekelijk kan zijn als 

warmte en enthousiasme 

maar ook als blinde passie kan uitslaan en 

genadeloos vernietigen. 

 

Lied 
Als alles duister is, ontsteek dan  
een lichtend vuur dat nooit meer dooft, … 
 

De paaskaars wordt ontstoken 
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Jezus leeft 



 Zo wordt dit vuur van de schepping  

het licht van Christus. 

Dit is het Licht dat ons de weg toont  

wanneer wij zoeken naar nieuwe kansen, 

het is het licht dat mens op weg zet 

 

Bidden we samen: 

Jezus Christus, Alfa en Omega, 

begin en einde, 

wees de inspirerende lichtbron  

voor onze gemeenschap 

en voor allen die uitkijken naar het licht. 

Dat wij uw licht doorgeven aan elkaar. 

Amen. 

 

Lied  

Het verhaal van de Schepping 

En God ziet dat het goed is. 

 

Lied  

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

 

 

 

 

Voorbeden 

In het licht van Pasen bidden wij om kracht  

voor hen die ziek zijn, 

voor hen die alleen zijn, 

voor mensen zonder vrienden of familie, 

voor gezinnen met kinderen, 

voor mensen gevlucht voor geweld. 

Wij wensen hen een Zalig Pasen. 

 

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. 
 
In het licht van Pasen  

bidden wij om wijsheid en moed, 

voor politieke en kerkelijke leiders, 

zij die verantwoordelijkheid dragen  

over anderen  

en moeilijke beslissingen moeten nemen. 

Wij wensen hen een Zalig Pasen. 

 

Lied 

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. 
 

In het licht van Pasen bidden wij voor onszelf: 

dat wij niet blijven vastzitten  

in het duistere van deze tijd  

maar uitzien naar toekomst,  

geduldig en verwachtingsvol. 

Wij wensen allen een Zalig Pasen. 

 

Lied 

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. 
 

Bidden we in de stilte van ons hart  

voor datgene wat ons bezighoudt. 

 

Stilte 

 

 

 

 



God van Pasen, God van verrijzenis en leven, 

geef ons kracht om te leven en te hopen 

tussen vechten en lachen, 

tussen huilen en dansen, 

schenk ons het volle leven. 

 

Doe ons groeien in die kracht, 

doe ons sterk staan in ons geloof. 

Dan klinken uw woorden  

sterker dan ooit: 

"uw rijk kome. uw wil geschiede  

op aarde als in de hemel". 

 

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 en de heerlijkheid. Amen. 

 

Paaswens 

Pasen is zonlicht in onze tuinen, 

is lente en levensvreugde, 

hoop en uitzicht om te vieren. 

Het leven is niet klein te krijgen. 

De dood heeft niet het laatste woord. 

Die waarheid brengt vrede,  

vrede in hart en vrede in de wereld. 

Wensen we elkaar vandaag  

de vrede en de hoop van Pasen. 

 

Communie  

Om in stilte te lezen 

uit: Intercity bestemming Pasen    

 
Want als hij is opgestaan vannacht 

dan ook onze moed om te doen zoals hij. 

Want als hij is opgestaan 

in deze vroege ochtend 

dan ook onze wil om hem te volgen. 

 

Want als hij is opgestaan 

dan ook ons geloof dat het donker  

niet het laatste woord spreekt. 

 

Want als er iets is opgestaan 

is het ons antwoord op: 

"Heb je me lief?"  

Het verhaal van de uittocht  
Jahweh kreeg medelijden met zijn volk  

en sprak tot Mozes: Ik zie de ellende van mijn volk. 

Ik stuur je naar de Farao zodat je het  

kan wegbrengen uit Egypte. 

 

Lied   

De ballingen keren,  
ze keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarden, 
één voor één en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water,  
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen,  
als lachen en juichen, die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
 

Gebed   

God, in rook en vuur gaat Gij voor ons uit, 

water doet Gij golven en kolken. 

Wees ook deze nacht bij ons, God, 

wees onze gids, ons levenslicht. 

Schenk ons het water  

van eeuwig leven bij U, 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Evangelie  Lucas 24, 1-12 

 

Lied  

De dode zal leven,  
de dode zal horen:  
nu leven. 
Ten einde gegaan  
en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen,  
een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen:  
Ik open hemel en aarde en afgrond 
en wij zullen horen en wij zullen opstaan  
en lachen en juichen en leven. 
 

Homilie 

 

Wijding van het water 

Zonder water  

geen leven,  

geen schepping,  

geen geboorte. 

Water bevrucht het land  

en maakt akkers vruchtbaar. 

In levenwekkend water  

zien wij de kracht van God. 

 

 

 

 



Hernieuwing van onze doopbelofte  
Mag ik je uitnodigen hiervoor recht te staan. 

 

Bij ons doopsel hebben onze ouders,  

in onze naam,beloofd, dat wij U, God,  

in gemeenschap zouden dienen. 

Nu vraag ik jullie opnieuw: 

 

Beloven jullie alles af te wijzen wat de schepping 

en het leven ondermijnt, afbreekt of vernietigt? 

Ja, dat beloven wij. 

 

Beloven jullie alles af te wijzen wat mensen  

vervreemdt van elkaar en de harten koud maakt, 

alles wat verdrukt en om het leven brengt? 

Ja, dat beloven wij. 

 

God is een goede Vader,  

die ons geschapen heeft voor het geluk  

en het volle leven. Hij kent ons bij naam.  

Geloven jullie dat? 

Ja, dat geloven wij. 

 

In Jezus zien wij voluit wie God is:  

een God van liefde.  

Jezus is het beeld, de Zoon van God. 

Geloven jullie dat? 

Ja, dat geloven wij. 

 

Jezus is trouw gebleven aan de Vader,  

tot in lijden en dood. 

Het kruis had echter niet het laatste woord:  

Hij is verrezen.  

Zo zijn ook wij niet langer ten dode gedoemd.  

Geloven jullie dat? 

Ja, dat geloven wij. 

 

De Geest van Jezus bezielt ons  

om te leven naar Gods woord,  

Hij stuwt ons voort,  

zo vormen wij samen deze gemeenschap  

in de Kerk.  

Geloven jullie dat? 

Ja, dat geloven wij. 

 

Laat Gods zegen als zachte regen  

over jullie neerdalen. 

Zijn beschermende hand zal jullie overschaduwen 

en jullie wenken naar een betere wereld dan deze. 

 

Offerande 
Uw financiële bijdrage helpt ons om vieringen 

zoals vandaag zo goed mogelijk te verzorgen:  

bloemen, muziek en zang, misblaadjes, …   

Van harte dank ervoor!   

Ondertussen zingt het koor:  

laudate nomen domini 

Gebed over de gaven  

God van opstanding en leven, aan deze tafel  

vieren wij wat Jezus voor ons betekent,  

door zijn leven met ons te delen, vandaag,  

en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Bidden wij 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.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, vandaag herinneren wij ons 

uw verhaal met mensen, 

het verhaal van die eerste getuigen bij het graf. 

Toen uw licht hun geest en hart ontsloot, 

gingen zij op pad om het iedereen te vertellen. 

En meer en meer mensen  

volgden uw levensspoor. 

 

Zo zijn wij hier vandaag samen. 

om niet te vergeten, 

om verhalen te beluisteren 

en mensen in herinnering te brengen. 

 

We gedenken zij die door de dood  

van ons zijn weggenomen, 

maar niet hun bezieling voor het leven. 

Hun namen noemen wij,  

zij zijn immers onvergetelijk voor ons (…). 

 

Mensen van vroeger, mensen van nu: 

voor zovele inspirerende voorgangers  

willen wij U danken. 

 

Dank ook voor die onvergetelijke Zoon van U. 

Hij gaf hoop, Hij bracht leven aan allen  

die leefden in de schaduw van de dood. 

Hij bleef U trouw,  

ook als het kruis niet meer te ontwijken was. 

 

Op de avond voor zijn lijden en dood ...(…). 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Zo vieren wij hier dit Paasfeest 

niet als een vroom feest  

of het vieren van de lente, 

maar als een geweldig dóórbreken  

van uw krachtig leven, tegen elke 

dood in. 

 

Laat Pasen het onbegrijpbare wonder zijn 

van de onderste steen die boven komt, 

van rotsen die water geven, 

van de steppe die bloeit. 


