Lied

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, juichen
en met blijde stem
van Gods liefde steeds getuigen.
Loof God en huldig Hem.
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Dank, zending en zegen
Dank aan alle
die hielpen bij de paasvieringen
en de voorbije week,
voor en achter de schermen,
ook diegenen die ervoor zorgden
dat de kerk netjes werd gepoetst en versierd!

Wij vieren God als het licht
in de mensen ontstoken,
de zon van vrede en vrijheid
in ons aangebroken.
Zij gaat ons voor, gerechtigheid
is haar spoor,
tot vrede zal zijn ontloken.
Om goed te weten
dat wij zijn geroepen tot vrede,
om niet verloren te zijn
aan alleen maar dit heden,
om op te staan
en nieuwe wegen te gaan,
is deze dag ons gegeven.

Welkom
Welkom door de kinderen
Ik zeg welkom aan alle kinderen.
Wees blij en feest mee: 't Is Pasen!
Aan alle jonge mensen,
met het hoofd vol dromen,
Jullie zijn van harte welkom.
Feest mee: 't Is Pasen!
Welkom papa's en mama's, opa's en oma's.
Vergeet even de zorgen en wees blij want …
wij zijn hier samen: 't Is Pasen!
Een warme welkom aan alle mensen die vandaag
in deze kerk willen mee vieren.
Vanwaar jullie komen, wie jullie zijn, geniet mee
van dit grote feest: 't Is Pasen.
Welkom door de voorganger
Hartelijk welkom iedereen,
in de naam van de Vader...
De natuur zag er dood uit,
maar hier en daar ontdekken we nieuw leven...
Gebed om nabijheid
Zien jullie deze mooie kaars?
We noemen ze de PAASKAARS.
Als we er naar kijken, dan denken we aan Jezus.
Als ze brandt, dan weten we dat Jezus
nog steeds dicht bij ons wil zijn.
Niet alleen voor ons,
maar voor alle mensen
op de hele wereld.
Gisterenavond
lieten we deze kaars
voor de eerste keer branden
en ook nu willen wij hem
aansteken en omringen
met wierook.
Daarmee willen we
aan iedereen laten weten
dat we geloven
Dat Jezus ook vandaag nog een licht kan zijn.
Gebed
Ik dank je kleine gele vlam,
je bent van grote waarde.
Soms hebben mensen veel verdriet
en zien hun toekomst stranden.
Maar jij schijnt door.
Ik hoop en bid dat alle mensen
jouw licht zien branden.
Zo sta jij, Jezus, heel dicht bij elk leven.
Het licht der wereld, dat ben Jij
en dat wil Jij ons geven. Amen.

Om te luisteren

"You raise me up"

Wanneer ik me slecht voel, oh mijn ziel, zo wazig
Wanneer problemen komen
en mijn hart me verbrandt
Dan, ben ik er nog en wacht hier in de stilte,
Tot jij komt en een tijdje bij me zit.
Jij tilt me op, zodat ik op bergen kan staan
Jij tilt me op, om stormige zeeën te bewandelen
Ik ben sterk, wanneer ik op je schouders zit
Jij tilt me op...
Tot meer dan wat ik kan zijn.
Er is geen leven - geen leven zonder honger
Elk rusteloos hart dat zo imperfect klopt
Maar wanneer je komt
en ik vervuld ben met twijfel,
Soms, denk ik dat ik de eeuwigheid zie.
Jij tilt me op,
zodat ik op bergen kan staan
Jij tilt me op,
om stormige zeeën te bewandelen
Ik ben sterk,
wanneer ik op je schouders zit
Jij tilt me op...
Tot meer dan wat ik kan zijn.
Paaswensen
Dank je wel, Jezus.
Jij wil ons helpen bij alles wat wij doen
bij Jou krijgen wij telkens weer nieuwe kansen.
En voor Jou zijn alle mensen belangrijk.
Zalig Pasen!
God, soms is het toch wel moeilijk
soms is er ruzie, soms zelfs oorlog en geweld.
Toch laat Jij ons niet alleen.
En ook wanneer wij blij zijn, ben Jij er bij.
Ik bid en hoop dat het een vredevol Paasfeest
mag zijn voor iedereen.
Zalig Pasen!
Jezus, Jij kijkt naar het goede in iedere mens.
Ik geloof dat jij er bent, ook al zien wij Jou niet.
Daarom praat ik graag met Jou.
Ik bid en hoop dat het een vreugdevol Paasfeest
mag zijn voor alle mensen.
Zalig Pasen!
Dank je wel God,
voor alle mensen,
bomen, dieren
en planten, bedankt
voor dit mooie leven.
Bedankt voor dit Paasfeest.
Zalig Pasen!
Amen.

Wij vragen U,
help ook ons om van mensen te houden,
niet alleen van de mensen die óns liefhebben,
maar ook van de mensen
die niet meetellen in onze wereld.
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En we bidden voor de mensen
die er vandaag graag waren bij geweest.
Maar ook voor onze overledenen.
Wij gedenken onze familieleden,
medeparochianen, vrienden en kennissen.
In deze viering gedenken wij speciaal aan (…).
Gij schenkt hen rust en eeuwig leven.

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.
Geef dat wij meer en meer op Jezus gaan lijken,
dat wij doen wat Hij gedaan heeft:
ons leven breken en delen met elkaar.
Daarom willen wij bidden met zijn woorden:
Onze Vader
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;
we wensen het elkaar toe.
Vrede dicht bij ons
en vrede in de grote wereld.
Licht in onze ogen,
dat wij elkaar zouden zien
zo goed als nieuw.
Die vrede mogen we elkaar toewensen.
geven wij elkaar ene teken van zijn 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

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.
Stiltemoment
We zijn blij dat het Pasen is.
Maar we willen het ook even stil maken in onszelf.
En zo denken aan mensen die zich alleen voelen
en God niet dichtbij weten.

Evangelie

we maken drie kruisjes

Lied om te luisteren en te kijken
https://www.youtube.com/watch?v=r-CS3Qq10mo

Homilie

Hernieuwen van onze doopbeloften
Vorige week werden de kinderen
hier gezegend met doopwater
toen we de palmtakjes zegenden.
Sommigen onder jullie zullen wel weten
hoe nat dat water wel was.
Wel dat water doet mensen,
dieren en planten groeien
Water geeft leven.
Hernieuwen van de doopbelofte
Kinderen kunnen ondertussen mama, papa,
opa of oma een hand geven en voelen
dat zij er voor hen zijn en dat zij in hun plaats
willen bidden.

Geloven jullie in God?
Ja, ik geloof in God:
Hij roept mij om steeds het goede te doen.

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.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
God, onze Vader, wij danken U,
want Gij hebt alles zo prachtig gemaakt:
de dieren, de lucht en de vogels,
de bloemen en de zee.
Dank U, voor alle mensen,
die goed voor ons zijn en voor ons zorgen,
iedere dag opnieuw.
Dank U, God,
voor uw zegen van de Geest
bij dit brood en deze wijn
die teken zijn van Jezus, uw Zoon.

Geloven jullie in Jezus?
Ja, ik geloof in Jezus:
Hij gaat mij voor en wijst mij de weg.
Geloven jullie in Gods Geest?
Ja, ik geloof in zijn Geest
die mij de kracht geeft om door te gaan.
Geloven jullie in de gemeenschap van deze kerk
van gelovige mensen?
Ja, en ik ben blij dat ik er bij hoor.

(instellingswoorden)

Vergeet dit niet en doe wat Ik heb gedaan.

Geloven jullie in Gods Koninkrijk?
Ja, en ik ben bereid om daartoe
mijn steentje bij te dragen.
Beste mensen, mag het geloof
dat wij zojuist beleden hebben
voor ons zijn als levengevend water,
een bron van nieuw leven en nieuwe kracht
voor alle dagen van ons leven. Amen.
Besprenkeling met doopwater
Offerande
Uw financiële bijdrage helpt ons om vieringen
zoals vandaag zo goed mogelijk te verzorgen:
bloemen, muziek en zang, misblaadjes, …
Van harte dank ervoor!

Ja, wij zijn U echt dankbaar, Goede Vader,
wij willen alles doen wat mogelijk is
om mensen gelukkig te maken
en Jezus voorbeeld te volgen.
Wij willen anderen de nodige zorg
en waardering geven.

