
Dank   

 

Zending en zegen 

 

Na de zegen 

Gaat nu in vrede heen. Alleluia, alleluia. 

Wij danken God. Alleluia, alleluia. 

 

 
Het doopregister wordt ondertekend  

door Martine en Veerle  

Ondertussen feestelijke orgelmuziek. 

Geen paaseieren in de tuin van de pastorij, 

wel een tocht die je kan maken:  

er valt immers ‘iets te rapen!’ 

Wil je graag deze tocht maken? 

Kijk dan op de website: 

www.sintjozeftereken.be. 

Stuur ons gerust een foto door, als het van jou 

mag, zetten we deze graag  

op onze facebookpagina! 

Deze middag om 12u luiden 

de klokken  

in het hele land: 

Als teken van troost en hoop  

voor al wie slachtoffer is  

van het coronavirus  

en voor wie hen  

met de beste zorg omringen.  

Als teken van steun voor wie onvermoeibaar en 

op zovele plaatsen blijven strijden  

tegen het virus.  

Als teken van verbinding voor ons allen:  

want met vereende krachten kunnen  

en zullen we deze pandemie te boven komen.  

 

Orgel  

 

Lied  

Pasen is lopen, een hand in mijn hand. 
Pasen is hopen, een spoor in het zand. 
Pasen is amen, is Jezus die leeft. 
Pasen is samen, een vriend die zich geeft. 
 
Pasen is zingen, is voelen: 't is goed. 
Pasen is zacht, na verdriet toch weer moed. 
Pasen is leven, je ademt weer op. 
Pasen is geven, is leven met God. 
 
Pasen is vuur, is tegen de dood. 
Pasen is daar zijn in vreugde en nood. 
Pasen is voelen, Hij gaat met je mee. 
Pasen is Jezus, in wel en in wee. 
 

Welkom 

Ik zeg welkom aan alle kinderen.  

Kom wees blij. We vieren feest! 't Is Pasen! 

 

Aan alle jonge mensen, een lieve welkomstgroet. 

Ook al kan ik jou niet zien: feest toch mee!  

't Is Pasen! 

 

  04 april 2021 

PASEN  
 

 

 

naar het land dat ik u wijs. 



Welkom aan alle lieve mensen 

pleegpapa's, mama's, opa's en oma's 

We waren liever hier samen in de kerk. 

Toe, vergeet het en feest mee! 't Is Pasen! 

 

Een welkomstgroet aan alle mensen  

die geen gezin hebben. 

Vanwaar je ook komt, wie je ook bent, 

je hoort er zeker bij. 't Is Pasen! 

 

Begroeting  

 

Het paasvuur brandt voor ons allen! 
Het vuur van Pasen laten we branden om daarmee  

de paaskaarsen van de verschillende kerken  

van onze parochie te ontsteken. 

Terwijl we dit doen, nodigen wij je uit om  

thuis je kaars aan te steken 

als teken van Gods licht dat brandt, ook vandaag! 

Warmte voor wie kou lijdt, een huis voor iedereen, 
God verdrijft het duister, laat geen mens alleen. 
Dat het licht … 
  
Als de paaskaarsen branden, bidden we samen: 

  

God, altijd heeft het vuur en het licht  

de mensen geboeid. 

In het vuur en in het licht hebben zij  

het teken gezien van uw warme aanwezigheid. 

Zegen + deze brandende Paaskaarsen  

die wij vanuit deze viering uitdragen  

naar de verschillende geloofsgemeenschappen. 

Laat ze voor ons een teken zijn  

van het nieuwe leven, 

waartoe Gij Jezus Christus hebt opgewekt. 

Hij die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

Uitnodiging tot de communie 
Hier zijn brood en beker:  

tekens van de levende Jezus Christus. 

Brood en beker, zijn leven schenken kracht en geluk. 

Mogen wij ons gesterkt weten op onze levensweg  

naar God. Mag u ook thuis deze kracht ervaren!  

Zalig Pasen! 

 

Communie  

Aanreiken van de doopkaars 

 

Paaswensen   

Zalig Pasen wensen we allen  

die pijn lijden aan het leven. 

We bidden dat dit paasgebeuren hen helpt  

op te staan in nieuwe levenskracht. 

Zalig Pasen voor ons en alle mensen. 

Wij bidden dat dit feest ons helpt te komen  

tot een wereld, waar Gods liefde voelbaar is. 

God van leven en licht … 
 
Zalig Pasen voor jullie, Martine en Hieronim. 

Wij bidden dat jullie verder openbloeien  

tot gelukkige christenen  

en dat jullie zich gedragen weten  

door een gelovige geloofsgemeenschap. 

En voor Madelon, die hier vandaag zou bij geweest 

zijn en we graag, zodra mogelijk, dopen. 

God van leven en licht … 
 

Zalig Pasen voor de mensen in het zuiden, aan  

wie wij de voorbije 40-dagentijd hebben gedacht. 

Wij bidden dat zij meer en meer  

voor zichzelf kunnen zorgen  

en onze hulp niet meer nodig hebben. 

God van leven en licht … 

Om in stilte te lezen  Agnes Pas 

Tussen regen en wolken 

een lucht vol spannende beweeglijkheid, 

de drassige tuin een beurt gegeven, 

de regenton van haar overlast bevrijd. 
 

Tussen regen en wolken, 

vol overgave de warme zonnestralen 

gezien, gevoeld,  

geprezen en geaaid, 

met natte voeten het parket bevuild. 
 

Tussen regen en wolken, 

een op komst zijnde lentezaligheid 

geprezen, 

een onweerstaanbaar verlangen herkend, 



Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, 

dat uw Zoon is gestorven en verrezen,  

heilige Vader en wij bieden U aan  

wat Hij ons gegeven heeft: dit brood dat leven 

geeft en deze beker die ons redde van de dood. 

 

Wij danken U omdat Gij, sinds die dag,  

ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn  

te treden en U dit offer te bereiden. 

 
Voortaan hebben wij deel aan het lichaam en 

bloed van uw eerst geboren Zoon,  

en vragen U dat wij naar elkaar toegroeien 

door de kracht van uw heilige Geest. 

Danken wij de Heer … 
 
Gedenk dan uw kerk, Heer, over heel de aarde  

voltooi uw liefde in onze gemeenschap  

rond Franciscus onze paus en Lode onze bisschop 

en met allen die Gij tot uw dienstwerk  

hebt geroepen. 

 

Gedenk ook onze broeders en zusters die door de 

dood van ons zijn heengegaan en leven  

in de verwachting van de verrijzenis (…). 

Gedenk alle mensen die gestorven zijn.  

Neem hen op in uw liefde en vreugde. 

Danken wij de Heer … 
  

Neem ook ons allen op in uw liefde. 

Dan zullen mij met de maagd Maria,  

met de heilige Jozef,  

met zijn apostelen en met allen die leefden  

in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. 

 

Dan zal de lofzang die wij hebben  

aangeheven in dankbaar herdenken van uw 

Zoon Jezus blijvend klinken  

tot in uw heerlijkheid. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam 

geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, 

in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu  

en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader    
Met Pasen gaan wij, als gedoopten,  

op weg naar morgen, met open handen. 

 

Vredewens 

Wij bidden vandaag dat het aan ons  

te zien is dat we geloven in Pasen: 

warmte en vreugde, vriendschap en vrede. 

Vrede dicht bij ons en vrede in de grote wereld. 

Lichtjes in onze ogen om het goede te zien. 

De vrede en de vreugde van Pasen is  

met jullie allen. En met uw geest. 

Geven wij elkaar daarvan een teken! 

Gebed om Gods nabijheid   

God, wij zijn niet altijd blije paasmensen. 

Daarom maken wij het even stil en bidden U  

om nabijheid. 
 

Heer, ondanks onze goede bedoelingen 

wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont. 

stilte 
 

Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd  

in onze medemens en sluiten onze ogen  

voor de noden van de anderen. 

stilte 
 

Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,  

uw kracht, uw licht. 

Gij vraagt ons licht en warmte te zijn voor anderen, 

Heer, ontferm U over ons. 

stilte 
 

Moge de Heer naar ons komen  

met zijn barmhartigheid en nabijheid. Amen. 

 

Gloria 
 

Gebed   

Goede God,  

vandaag vieren wij het feest van Pasen. 

Dit is het feest waarop wij eieren mogen rapen 

en dat maakt ons blij.  

Wij vieren dat Jezus leeft  

en licht brengt onder de mensen.   

Geef goede God, dat alle mensen  

een beetje van dat licht in hun hart opnemen  

en elkaar gelukkig maken, 

want het is zo goed als  

mensen elkaar graag zien.  

Amen. 

           

Een moment  

voor de kinderen 

Er valt iets te rapen ... 

 

 

 

Evangelie  Marcus 16,1-8   

Alleluia, Christus, ons Paaslam is geslacht. 
Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Alleluia. 
 

Acclamatie 

U komt de lof toe, U het gezang,  
O Vader, o Zoon, o Heilige Geest. Amen. 
 

Homilie 

 

Wijding van het water 

 

 

 



Getuigenis van vormeling Hieronim  

 

Doop en zalving 

 

Lied   

Hernieuwing van de doopbeloften  

Beloof je om je ten allen tijde te verzetten  

tegen kwaad en onrecht  

om in vrijheid te leven als volk van God? 

Ja, dat beloof ik. 

 

Beloof je de Heer je God te dienen  

en naar het voorbeeld van Christus  

je naaste te beminnen? 

Ja, dat beloof ik.. 

 

Geloof je in God, de Almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde? 

Ja, ik geloof. 

 

Geloof je in Jezus Christus, zijn enige Zoon,  

onze Heer, geboren uit de Maagd Maria,  

die geleden heeft,  

gestorven en begraven is,  

die uit de dood is opgestaan  

en zit aan Gods rechterhand? 

Ja, ik geloof. 

 

 

 

Geloof je in de heilige Geest,  

de heilige Katholieke Kerk,  

de gemeenschap van de heiligen,  

de vergiffenis van de zonden,  

de verrijzenis van het lichaam  

en het eeuwig leven? 

Ja, ik geloof. 

 

Offerande  

 

Gebed over de gaven 

God van licht en leven,  

de totale overgave van Jezus gedenken wij  

in de tekenen  van brood en wijn. 

Zij zijn voor ons een teken van onze wil 

om te getuigen van uw verbond met ons. 

Dat wij uw weg van leven blijven gaan, 

in het spoor van Jezus Christus, de Verrezene. 

Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven. 
De Heer zij met U. En met uw geest. 

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

Brengen wij dank aan de Heer onze God  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

U danken wij, Heer God,  

omwille van uw heerlijkheid, 

en om heil en genezing te vinden, 

verkondigen wij uw Naam al onze dagen  

maar vooral op deze dag die Gij gemaakt hebt,  

bezingen wij U: 

 

 

Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader, 

Gij bron, uit U stroomt alle heiligheid. 

 
Zie naar ons die hier voor U verenigd zijn  
om in gemeenschap met heel de kerk  
deze hoogheilige dag te vieren waarop  
onze Heer Jezus uit de doden is opgestaan. 

 

Stort uw Geest nu uit over deze gaven,  

zodat zij voor ons geheiligd worden  

tot lichaam van Jezus Christus, uw Zoon. (…). 

 

Blijf dit doen om Mij te gedenken. 

Danken wij de Heer … 
 


