
Zalig Pasen! 

Slotgebed 
Levende God, wij danken U voor dit samen zijn. 
Wij vieren dat Gij leven wilt en liefde zijt. 
Gij geeft ons licht na een donkere nacht. 
Gij zorgt voor mensen die ons omringen, 
voor al Uw mensenkinderen, 
gewoon omdat Gij ons bemint, 
Gij wiens naam is: Ik zal er zijn voor jou. Amen.  
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn woord houdt aan in ons gemis 
dat alles kan verkeren, 
dat vrede hier bestaanbaar is 
en onrecht om te keren. 
 

Hij doet ons kiezen voor de mens,  
bedreigd, verarmd, vergeten.  
Hij voert ons naar de laatste grens  
om van elkaar te weten. 
 

Sjaloom, geluk op deze reis. 
Het duurt misschien wel eeuwen, 
maar twijfel niet meer aan het woord: 
het lam huist bij de leeuwen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
Orgel 

Zeker ook welkom: 
-Zaterdag 22 april om 10u: huwelijk van Jonathan Weetjens  
en Ruth Debeuckelaere 

-Zondag 23 april om 10u30: aan Castrohof voor de feestelij-
ke viering van 800 jaar Sint-Niklaas. 
 

Goed om weten: 
-Zondag 30 april om 11u: vormsel voor 78 vormelingen 
-Achteraan liggen kaarten om mee te nemen  

voor hen die communie delen bij iemand thuis. 

Lied   

Welkom 
 
Bidden om Gods nabijheid  
Onze wereld heeft nood aan licht en warmte, 
tekens van echt leven. 
Er is nood aan mensen met een warm hart, 
die licht brengen in hun omgeving. 
 

God, 
verwarm ons hart, 
laat uw licht in ons leven schijnen, 
opdat het leven in onze wereld 
wat zachter wordt en liefelijker. 
 

Schenk ons leven in al zijn volheid, 
zoals Jezus het beleefde en aan ons wil doorgeven 
in deze paasviering. 
Amen. 
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Loflied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed  
God, het licht van de Paaskaars doet ons zien 
dat Jezus onder ons leeft. 
Wij geloven dat zijn dood niet het einde is. 
Dankbaar zijn wij omdat Gij Hem 
eeuwig leven hebt geschonken in zijn verrijzenis. 
Wij willen zijn boodschap van leven 
beter leren kennen, 
zodat wij Hem kunnen volgen  
op zijn weg van leven. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
We vieren vandaag dat Jezus verrezen is.  
God heeft zijn leven bewaard, ondanks zijn dood 
op het kruis. Dat wordt verteld in het evangelie. 
Maar er is meer: verrijzenis gebeurt ook in ons 
dagelijks leven. Dat horen we in de eerste lezing. 
Nu reeds krijgen we een voorsmaakje van wat 
ons voor later beloofd is. 
 
Eerste lezing  
Verrijzen is niet lam blijven, maar vechten tegen 
alles wat mensen klein maakt. Iets van jezelf 
prijsgeven, een stukje leven voor de anderen 
en samen kleine wonderen doen. 
 

Verrijzen is bevrijding en ontplooiing brengen, 
anderen doen opstaan uit ellende en onmacht, 
uit gebroken-zijn en oude pijn. 
 

Maar wie werkt aan opstanding stelt zich bloot 
aan kritiek. Je kunt naïef gevonden worden, 
je kunt onbegrip en soms zelfs verwijten krijgen. 
 

En toch! Pasen betekent dat je je niet neerlegt bij 
de slapende meerderheid. Je trekt je op aan het 
verhaal van die Ene die is opgestaan uit de dood. 

Voorbeden 
Laat de paasvreugde nu maar opklinken! 
Laat ze over de hele wereld schallen! 
Bekleed u met de nieuwe mens en vertrouw erop: 
Jezus is sterker dan de dood en gaat met ons mee! 
Zalig paasfeest! 

Laat de paasvreugde nu maar opklinken! 
Moge ze over de hele aarde stromen 
als levend water de dorst lessen 
van allen die de waarheid zoeken! 
Jezus leeft voor altijd! 
Zalig Pasen! 
 

Ga met ons door de dagen ... 
 
Laat de paasvreugde nu maar opklinken! 
Moge ze over de aarde dwarrelen 
als brood dat de honger stilt van allen 
die smekend de handen uitstrekken! 
Jezus redt alle mensen! 
Zalig Pasen! 
 

Ga met ons door de dagen ... 
 
Laat de paasvreugde nu maar opklinken! 
Moge ze weerklinken en nagalmen 
over de hele wereld als een vreugdelied, 
als een blijde boodschap die weer hoop brengt 
bij alle kinderen van God! 
Jezus is verrezen! 
Zalig Pasen! 
 

Ga met ons door de dagen ... 

Om in stilte te lezen 
Soms denk ik: “Iedereen kijkt toch zo zuur.  
Ik zie zo weinig lachende gezichten.”   
Ik droomde ervan deze nacht. 
Ik liep tussen heel veel mensen.  Ik zag overal 
gezichten, maar geen enkele glimlach.   
En ineens, in de verte, zag ik een man.  
En ja, die man, die glimlachte wel.   
Zijn gezicht werd altijd maar groter, zo groot dat 
ik alleen nog maar een lachende mond zag.  
Maar de andere mensen bekeken hem vreemd en 
duwden hem weg. Maar toen kwamen er meer 
gezichten die lachten.  Ze lachten naar mekaar 
en iedereen begon te glimlachen.   
Geweldig was dat, één glimlachende wereld. 
Ze lachten om kleine, alledaagse dingen.   
Tranen en verdriet werden vergeten want heel de 
wereld glimlachte.   
De man die het eerst had gelachen sprak:  
“Het is volbracht!”  Ik werd glimlachend wakker. 



hen van wie wij houden 
en hen van wie wij niet genoeg houden. 
 

Geef leven aan al onze dierbare overledenen: 
laat hen delen in de verrijzenis van Christus. (…) 
 

God van leven, 
maak ons vrij van angst en twijfel, 
vrij voor ieder die onze naaste is;  
dat onze handen de vrede opbouwen,  
huizen van vrede voor hen die na ons komen; 
verhaast de tijd en vestig uw toekomst 
de nieuwe schepping,  
waar Gij ons licht zijt, alles in allen.  
 

Dan zal uw Naam op aarde geheiligd zijn,  
door Jezus Christus, met Hem en in Hem,  
tot in alle eeuwigheid.  Amen.  
 
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 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed om vrede en vredewens 
God, vandaag vieren wij 
dat de dood niet het laatste woord heeft, 
dat leven altijd opnieuw kan beginnen. 
Schuif die steen opzij 
die ons belet om echt te leven. 
Schuif de stenen opzij 
die ons beletten om in vrede te leven, 
in onze eigen omgeving en in de grote wereld. 
Geef ons een nieuwe toekomst aan ieder van ons 
en aan alle mensen op aarde. Amen. 
 

Die vrede van God zij altijd met u. 
Geven wij elkaar een teken van vrede. 
 

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 

Maak de poort van je hart open! 
Word wakker, sta op! Haal diep adem! 
Leef lichter en tenvolle, zoals het leven bedoeld is! 
 

Pasen kan ‘zalig’ zijn. 
 

Orgel    
 

Tijd voor de kinderen 
 

Evangelie   Matteüs 28, 1-10   
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
't Licht schijnt in de duisternis. 
Zie hoe groot zijn luister is! 
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia! 
 

Homilie 
 

Doop van Amandine 
 

Belofte van mama en papa 
Belofte van meter en peter 
Belofte van de gemeenschap  
 

God, 
wij willen Amandine  
laten delen in uw leven dat nooit eindigt. 
Wij willen ertoe bijdragen dat zij gelukkig leeft, 
dat zij geniet van al wat mooi en goed is 
en dat zij in deze wereld 
uw beschermende nabijheid mag voelen 
in de liefde van veel mensen. Amen. 
 
Hernieuwing van onze doopbeloften 
Er is iemand, ontzaglijk en toch nabij, 
die ons leven draagt: God de Vader. 
Hij geeft zin aan ons bestaan, 
Hij leidt ons leven: 
gelooft gij in God, de Vader? 
Ja, wij geloven in de Vader! 
 
De liefde van de Vader wordt tenvolle geopenbaard 
in Jezus, zijn Zoon: 
midden onder ons is Hij komen wonen. 



Hij heeft zijn woord tot ons gesproken, 
Hij heeft zijn leven aan ons gegeven. 
Trouw tot in lijden en dood, 
voert Hij ons naar het geluk. 
Jezus blijft ons nabij als de Verrezene, 
Hij is de Heer van ons leven: 
gelooft gij in de Zoon? 
Ja, wij geloven in de Zoon! 
 

De Geest van God brengt allen die in Hem geloven 
samen in de gemeenschap van de kerk:  
Gods volk op aarde, 
levend en getuigend van zijn liefde. 
Diezelfde Geest blijft ons bezielen 
tot over de grenzen van de dood heen. 
Gelooft gij in de Geest en in de Kerk? 
Ja, wij geloven in de Geest en in de kerk! 
 

Doopsel met water 
Zalving met chrisma 
Aansteken van de doopkaars 
 

Besprenkeling van alle aanwezigen met doopwater 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offerande     Muziek 
 

Gebed over de gaven 
God, onze Vader, 
op dit feest van Pasen 
leggen wij met deze gaven van brood en wijn 
ons leven in Uw hand. 
Maak Gij het nieuw en vermeerder ons geloof 
in Uw verrezen Zoon, Jezus, onze Heer. Amen. 

Bidden bij brood en wijn van leven 
God onze Vader, Gij hebt onze namen  
in palm van uw hand geschreven. 
Zo zijt Gij ons nabij en zo draagt Gij ons,  
en niemand valt, of hij valt in uw handen 
en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 
 

Wij danken je om het licht dat  
Jezus ons gegeven heeft  
en nog steeds geeft: 
in de liefde van ons allen, 
in de zorg voor armen en misdeelden 
en in hartelijke gebaren juist voor hen, 
in de troost en de steun  
voor verdrietige en zieke mensen, 
want zo was en blijft Hij, Jezus van Nazareth,  
licht en vrede in ons midden. 
 

In Jezus zegt Gij ons vrijheid toe, leven in overvloed. 
Wij houden U aan uw woord, Heer, onze God. 
Wij roepen U met deze stem die Gij gegeven hebt, 
wij aanbidden U met deze woorden: 
 

Heilig, heilig, heilig … 
 

Gij komt bevrijden, God. 
Wij danken U omwille van Jezus, 
die beeld en gestalte is van uw menslievendheid, 
één van ons bloed,  
uit de mensen genomen,  
man van genade, licht van uw licht. 
 

Wij danken U omwille van Hem,  
die in de wereld zijn weg is gegaan; 
die wat Hij doen kon 
heeft gedaan voor al uw mensen. 
 

Die in de nacht, de laatste van zijn leven,  
een teken van liefde heeft gesteld ...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandaag stellen wij opnieuw dit teken  
van ons geloof, Heer, onze God, 
vandaag willen wij hier die naam hoog houden: 
Jezus, gekruisigd en begraven,  
Jezus, opgestaan uit de dood,  
Hij, uw Zoon en Heer van allen,  
die leven deelt met doden en levenden. 
 

Zend uw Geest, God, in ons midden,  
vriendschap en waarheid, 
leven in overvloed.  
Bewaar alle mensen die ons dierbaar zijn: 


