
Slotgebed 
Met Pasen voelen wij, sterker dan ooit, Heer, 
dat Gij ons roept om verbonden te zijn 
met U en met onze medemensen. 
Pasen is liefde, door dik en dun, 
van U voor ons, én omgekeerd. 
Pasen doet een bron van hoop ontspringen 
en geeft aan mensen die een kruis moeten dragen 
een hart, uw hart, God, 
dat overloopt van liefde en tederheid. 
Laat ons zelf zulke paasmensen worden, 
die elkaar steeds weer nieuwe hoop geven 
en nieuwe levenskracht. Amen. 
 
Lied 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zending en zegen en … paaseieren rapen 
 
 

Pasen gebeurt 
waar mensen samen gaan, op weg 

het Woord, het Brood van Leven delen 
en zoals Hij, de Paasmens Jezus, 

licht en zout en desem zijn, 
barmhartig en met mededogen 
geluk uitstralen, verder wijzen 

over het eindige heen 
de ogen naar oneindigheid, 

waar leven duren zal. 
Paasmensen zijn zij, hier en nu. 

 
zr. Caritas Van Houdt 

Zalig Pasen ! 

Lied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt  
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Welkom 
Ik zeg je, sta op ! 
Het jaarthema van onze parochie vindt zijn  
betekenis in het geloof in de verrijzenis van Jezus. 
Pasen is dus de dag bij uitstek om opstanding  
te vieren. 
 
Bidden om Gods nabijheid  
Pasen is geen feest om naar te kijken. 
Pasen moeten we kunnen voelen en beleven: 
zelf verrijzen uit alles wat ons leven gevangen houdt: 
uit alles wat leven doodt of bedreigt. 

 

 

 

Pasen - c          27 maart 2016 

Ik zeg je,  
  sta op  ! 



God, Gij die Jezus op de derde dag  
hebt doen opstaan, 
wees hier bij ons in deze viering 
en doe ook ons opstaan, 
zodat wij hier nieuw leven vinden, 
leven in en van het licht, ontstoken in de nacht. 
Amen.  
 
Loflied   ABABAA 

Gebed  
Heer, onze God, 
met de Verrezen Heer in ons midden bidden wij: 
laat ons de Paasboodschap in geloof aanvaarden. 
Wij willen leven, wij willen gelukkig zijn, 
we willen bouwen aan onze toekomst, 
die toekomst waarvoor Jezus heeft geleefd  
en is gestorven: uw Rijk op aarde,  
uw Rijk van vrede voor alle mensen. 
Geef ons de kracht en de moed  
om trouw te zijn aan zijn idealen 
en zo nodig tegen de stroom in te gaan. 
Moge het zo Pasen zijn en blijven,  
vandaag en altijd. Amen.  
 
Inleiding op de lezingen 
Het geloof in de verrijzenis is door de leerlingen 
van Jezus uitvoerig verkondigd. Zo horen we een 
getuigenis van Petrus. En Lucas schreef er een 
verhaal over in zijn evangelie. 
 

Lezing Hand. 10, 34a. 37-43 

bang voor heerszucht en onderdrukking. 
Gij kent ons groot verlangen  
naar een vredevolle wereld 
waarin mensen hartelijk en zorgzaam  
proberen samen te leven. 
Wij bidden U: leg uw verzoeningsgezindheid  
in het hart van onze wereldleiders. 
Dat zij creatief en onvermoeid durven werken  
aan gerechtigheid. 
Dat niet macht en eigenbelang, 
maar solidariteit en waardering 
de krachten zijn die hun denken en handelen bepalen. 
Wij vragen U: beziel alle christenen en moslims  
met uw liefde en verzoeningsgezindheid 
zodat wij tekens van hoop mogen zijn 
daar waar we leven en werken. 
Help ons te geloven, God, dat vrede mogelijk blijft 
als we het aandurven  
te leven naar het voorbeeld van de Verrezen Jezus. 
Moge Hij die leeft vandaag en in eeuwigheid 
daartoe onze inspiratie en vertrouwen zijn. 
 

Die vrede zij altijd met u. 
En geven we die vrede ook door aan elkaar. 
 

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, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 

Om in stilte te lezen 
 

Pasen gebeurt 
waar mensengeloven 

dat licht het wint 
op duisternis en blind geweld,  

waar kwetsbaarheid 
bodem en draagkracht wordt 
om lotsverbonden, solidair 

verder dan het ‘lek voor zich’ 
te zien dat Hij er is, aanwezig, 

levend, midden in de dood. 
Paasmensen zijn zij, hier en nu. 

 
Pasen gebeurt  

waar mensen hopen 
tegen alle wanhoop in 

en opstaan uit het graf van leegte, 
gebrokenheid, verdriet en angst, 
waar stenen worden weggerold 

en bronnen aangeboord 
die levengevend water 

en nieuwe perspectieven 
weer doen stromen. 

Paasmensen zijn zij, hier en nu. 



Dat leven heeft Hij immers gevierd  
in woord en gebaar – om nooit te vergeten –  
op zijn laatste avond als mens tussen de mensen. 
Het was een teken van zijn liefde tot het uiterste ... 
 

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof. 
 

Rond uw tafel, Heer, zijn wij 
uw eigen volk, uw kinderen. 
Dankend prijzen wij uw Naam 
en delen met elkaar uw Brood. 

 

God van leven, vandaag breken wij dit brood  
en wij delen het met elkaar, 
vandaag drinken wij samen de beker van het leven. 
Wij geloven dat Jezus leeft, midden onder ons 
en dat Hij ons laat delen in de kracht van zijn Geest. 
 

Die Geest zendt ons naar elkaar,  
mensen voor mensen, 
om elkaars leven te delen  
en elkaars kruis te helpen dragen, 
om aan elkaar te zeggen:  
“ik hou van je! Jij bent de moeite waard!” 
In het bijzonder zendt Hij ons 
naar mensen die het moeilijk hebben, 
naar mensen die niet meetellen, 
naar mensen die lijden aan het leven  
en aan de wereld. 
 

Met uw Geest vinden wij de kracht 
te leven zoals Jezus deed. 
Hij zendt ons vandaag op weg 
als kerkgemeenschap hier en nu. 

 

Wij voelen ons verenigd met zovelen  
die – waar ook ter wereld – 
leven in dienst van mensen,  
niet ten koste van mensen. 
Wij voelen ons ook verbonden 
met allen die ons op die weg zijn voorgegaan 
en die Gij over de dood heen  
leven blijft geven en gunnen. 
 

Roep ons wakker voor uw dag, 
geef toekomst aan ons leven. 
Richt ons leven onderweg 
met het Licht van de verrijzenis. 

 

Dankbaar voor allen en alles, God, vragen wij U: 
blijf ons nabij, draag ons en voed ons leven 
op de weg van Jezus, met de Geest van Jezus. 
Omwille van Hem en met Hem durven wij U  
‘Vader’ noemen en samen bidden: 
 

Onze Vader    
 

Gebed om vrede en vredewens 
God van vrede, 
over heel de wereld zijn mensen bang 
voor de genadeloosheid van machtigen, 
bang voor oorlog en geweld, 

Lied 

Jezus deed de dood teniet, 
zing daarom het hoogste lied.  
 

Vrouwen uit Jeruzalem 
kwamen vroeg en zochten Hem. 
 

Maar een engel sprak hen aan: 
"Die gij zoekt, is opgestaan" 
 

"Zoek Hem bij de doden niet 
maar zing mee het hoogste lied." 
 

Tijd voor de kinderen 
 

Evangelie    Lc. 24, 1-12 
 

Homilie 
 

Hernieuwing van onze doopbeloften 
Gisterenavond hebben wij hier het doopsel van Enya 
meegemaakt. Nu denken wij terug aan ons eigen 
doopsel. Geloven wij nog steeds wat onze ouders 
toen in onze plaats gezegd hebben? 
 

Wij geloven in God die Schepper is. 
Hij heeft die schepping toevertrouwd  
aan ons, mensen 
en Hij laat ons nooit in de steek. 
 

Wij geloven in Jezus Christus. 
Als geen ander is Hij beeld van God. 
Wij geloven in Hem als Iemand 
die zijn leven deelde met de minsten 
tot Hij niet meer kon. 
Zelfs zijn dood was uit trouw aan hen. 
Zo is Hij levend gebleven onder ons 
tot op deze dag. 
Wij geloven in Gods Geest, 
die ons met warmte bezielt 
en aanzet tot evangelisch handelen. 



Deze Geest leeft  
in de gemeenschap van Jezus, 
onze eigen Kerk hier op aarde. 
Wij geloven in onze opdracht, 
om in Jezus’ naam deze aarde 
in alle opzichten leefbaarder te maken. 
 

Met Jezus voor ogen durven wij geloven 
dat het leven geen einde kent 
en voortgaat, van geslacht tot geslacht. 
Dat wij allen eens thuis zullen komen 
bij Hem, onze God en Vader, 
want onze namen staan geschreven  
in de palm van zijn hand.  Amen. 
 

Besprenkeling met doopwater 
Moge God ons leven zegenen en bewaren, 
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
 

Voorbeden   
God, Gij doet ons opstaan in een leven 
waarin de mogelijkheden verborgen liggen 
om Jezus’ verrijzeniswerk voort te zetten, 
om de aarde om te vormen tot een stukje hemel. 
Open onze ogen om dat goede te zien. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

God, Gij doet ons opstaan 
als mensen die zich belangeloos inzetten 
om mensen in nood en zonder uitzicht nabij te zijn. 
Geef ons de moed en de vindingrijkheid 
om de zware, drukkende stenen  
uit hun leven weg te rollen. 
God van leven en licht … 
 

God, Gij doet ons opstaan 
om ervoor te zorgen  
dat kinderen kunnen opgroeien 
in een warme en liefdevolle omgeving. 
Draag ook zorg voor de kinderen 
die niet zo gelukkig zijn 
en moeten leven in gevaar en angst. 
God van leven en licht … 
 
God, Gij doet ons opstaan 
om een stukje Paasvreugde te beleven, 
elke dag van ons leven. 
 

Wat er ook gebeurt aan terreur en geweld, 
help ons om niet te twijfelen  
aan de kracht van het goede. 
Moge dat ons aanzetten  
tot de realisering van Jezus’ droom: 
uw Rijk dat nu al doorbreekt over heel de aarde. 
God van leven en licht … 
 

Offerande    
 

Gebed over de gaven 
Barmhartige God,  
brood en wijn staan op tafel. 
In het delen van brood en wijn toont Gij ons 
wie Gij voor de mensen zijt. 
In vreugde en blijheid zijn wij hier samen  
op dit Paasfeest. 
Meer dan ooit zijt Gij in ons midden, 
Gij die zin en hoop geeft aan ons leven,  
door Jezus, de Verrezene. Amen.  
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
Goede God, 
wij willen U danken voor uw Woord van Leven, 
uw levenskracht voor ieder van ons. 
Het vertelt ons  
dat Gij ons van harte leven gunt dat ‘goed’ is; 
uw diepste wens is het dat wij gelukkig worden, 
wij mensen met elkaar, 
aan elkaar gegeven als uw beeld. 
Aan ieder van ons zegt Gij: “Ik hou van je!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God van leven, 
heel bijzonder danken wij U voor Jezus. 
Gij hebt Hem aan ons gegeven  
als een van ons, een mens, 
en ook helemaal van U, 
sprekend U, die Hij ‘Vader’ noemde. 
 

Hij is onze weg gegaan, 
in vreugde en verdriet, 
in liefde, ondanks tegenstand, 
zelfs in lijden en dood. 
Maar Gij hebt Hem doen opstaan, 
Gij hebt zijn leven bewaard voor altijd. 
 

Bij uw Zoon zijn wij te gast, 
zijn leven overwon de dood. 
Hij geeft ons zijn levend Brood, 
als bron voor onze levenskracht. 


