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Jezus leeft

Voor dag en dauw ging Maria op weg,
- weg van de vrienden op weg naar de plek
waar haar pijn, haar gemis was neergelegd.
Voor dag en dauw,
nog voor de dag zijn mogelijkheden kon onthullen,
was ze bij de plaats van haar verdriet.
Ze zag leegte, een zwart gat.
Ze stond, ze onderging,
elk zintuig open, ze luisterde diep.
Ze hoorde stemmen:
"Het is niet hier dat je moet zijn;
het is niet hier dat je je liefde ontmoet.
Het is niet hier dat je te leven hebt."
Maria keerde zich om - de rug naar de leegte.
Een tuin vol leven lachte haar toe.
Een mens sprak haar toe, Hij noemde haar naam.
En ze begreep.
Ze voelde dat leven sterker is dan dood en pijn,
dat liefde leeft, over grenzen van dood.
Haar hart gloeide.
Ze liep terug, terug naar de vrienden,
om die warmte, die vreugde, dat leven
voor hen uit te zingen.
Het was dag geworden, volop dag.

Lied Song for the openness

Ida Guetens

Open your eyes tot he beauty around you
Open your mind tot he wonder of Life
Open your haert to those who love you
And always be true to yourself
Lai la la lai la….

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!
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.
Ook jij hoort erbij. 't Is Pasen!
Welkom aan ...
Gebed bij het licht
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.
Laat deze kaars 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
Gebed om Gods nabijheid
God, wij zijn niet altijd blije paasmensen.
Daarom maken wij het even stil
en bidden U om nabijheid.
Want ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af
van de weg die Gij ons toont.
stilte
Wij herkennen uw beeld niet altijd
in onze medemens,
dan sluiten we onze ogen voor anderen.
stilte
In deze wereld zoeken mensen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij helpt ons om licht en warmte te zijn
voor anderen,
stilte
God, Gij komt dicht bij ons
met uw barmhartigheid en liefde.
Om al wat Gij ons geeft zeggen wij: DANK
en horen wij de klokken uit Rome terugkomen.

Paaswensen
Zalig Pasen wensen we allen
die pijn lijden aan het leven:
wij 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.
Zalig Pasen voor alle mensen
die worden gedoopt:
wij bidden dat zij verder openbloeien
tot gelukkige christenen
en zich gedragen weten door een gelovige geloofsgemeenschap.
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.
We bidden voor onze eigen stille intenties

Stiltemoment
Dank
Zending en zegen

Gaat nu in vrede heen. Alleluia, alleluia.
Wij danken God. Alleluia, alleluia.
O, go in beauty, peace be with you,
till we meet again in the light

Vertaling:
Ja, ga in vrede, bewaar het mooie in jou,
tot we elkaar weer ontmoeten in het licht.
Dank dat je meevierde!
Dank aan Els Van Kerchove en Ann Meel
Dank aan allen die de voorbije weken
hieraan meewerkten!

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 daarom met ieder van ons. En met uw geest.
Geven wij elkaar daarvan een teken!

Communie

The long time sun
May the long time sun
shine upon you
All love surround you
and the true pure light within you
guide your way home.
Please call me by my true names
My joy’s like spring so warm it makes flowers
bloom all over the earth.
My pain’s like a river of tears, so vast it fills
the four oceans.
Please call me by my true names so I can
hear all my cries ans laughter at once,
So I can hear that my joy and pain are one.
Pleace call me by my true names so that I
can wake up and the door of my heart could
be left open.

Om in stilte te lezen

André Troost

Ooit las ik over een jongetje.
Hij stond op blote voeten voor een schoenenwinkel
en tuurde trillend van de kou door het raam.
Een vrouw liep naar hem toe en vroeg:
‘Wat sta je daar te doen?’ Hij zei:
‘Ik vroeg aan God om een paar schoenen.’
De vrouw nam hem bij de hand,
liep de winkel in en vroeg de verkoper
om een teiltje met warm water.
Daarmee waste ze de vuile voeten van de jongen.
Met een handdoek droogde ze zijn voeten af.
Toen vroeg ze aan de verkoper
om een paar sokken
en kocht een paar schoenen voor de jongen.
‘Zo, zitten ze goed?’ vroeg ze vriendelijk,
‘Jazeker, mevrouw’, zei het jongetje opgetogen.
Toen ze de sokken en de schoenen had betaald,
keek het jongetje haar
met verbaasde ogen aan
en vroeg de vriendelijke dame
met tranen in zijn ogen:
‘Bent u de vrouw van God?

Lied

I’m sorry, please forgive me,
I thank you and I love You 2X
These are the special words,
God sent to us all these are the magic words,
God gave to us all Ho’ oponopono, Ho’ oponopono.
Vertaling
Ik heb spijt, vergeef me, ik dank Je en ik hou van Jou.
Deze bijzondere woorden zegt God tot ons.
Gebed
om samen te bidden
Goede God,
vandaag vieren wij het feest van Pasen.
Dit is het feest waarop wij eieren mogen rapen.
Het maakt ons blij dat Jezus leeft en licht brengt
onder de mensen.
Geef dat alle mensen
een beetje van dat licht dragen
en elkaar gelukkig maken, want het is zo fijn
als mensen elkaar graag zien. Amen.
Een moment voor de kinderen
Aanhef bij het Evangelie

Alleluia

Evangelie
Acclamatielied na evangelie

You are seen, You are heard,
You are loved for who You are
You are enough, You are complete, You are loved
Vertaling

Jij wordt gezien, je wordt gehoord
jij bent geliefd zoals je bent.
Homilie
Wijding van het water
God, onze Vader, uw Zoon, Jezus Christus,
werd gedoopt in het water van de Jordaan.
Hij werd aangeraakt, gezalfd door de heilige Geest.
Van die dag af ging Hij al weldoende rond
en verkondigde uw blijde boodschap.
Open voor ons uw bron van leven.
Stort in dit water de Geest van uw Zoon.
Maak van ons uw kinderen,
herboren uit water en heilige Geest.
Wij vragen U, God: zegen dit water
dat Gij aan ons geeft als een bron van leven.
In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

Hernieuwing van de doopbeloften
Laten wij rechtstaan

Geloof je in God, de Scheppende Vader,
die hemel en aarde vol liefde
aan de mensen toevertrouwt.
Ja, ik geloof in God de Vader.
Geloof je in Jezus, zijn Zoon, die verrezen is
en ons is voorgegaan naar de Vader.
Ja, ik geloof in God de Zoon, Jezus Christus.
Geloof je in de Heilige Geest, die ons sterk maakt
en met ons een gemeenschap van liefde bouwt.
Ja, ik geloof in de Heilige Geest.
Beloof je te proberen zo goed als Jezus te leven?
Ja, daar wil ik mijn best voor doen.
Beloof je te leven als kinderen van het licht,
in vrede goedheid en trouw?
Ja, daar wil ik mijn best voor doen.
Beloof je God lief te hebben
met hart en ziel en uw naaste als uzelf?
Ja, daar wil ik mijn best voor doen.
Die God van leven, licht en liefde
wil ieder van ons zegenen met doopwater,
zoals wij eens werden gedoopt
of misschien in de toekomst gedoopt worden.
Dit water, zijn zegen, geeft ons kracht en moed
om naar zijn liefde te leven.
Lied:

I am one with the Heart of the Mother
I am one with the Heart of Love
I am one with the Heart of the Father
I am one with God
Offerande
Uw financiële bijdrage helpt ons om vieringen
zoals vandaag zo goed mogelijk te verzorgen:
bloemen, muziek en zang, misblaadjes, …
Van harte dank ervoor!

Gebed over de gaven
om samen te bidden
God van licht en leven,
wij gedenken vandaag hoe Jezus
bij ons komt in dit brood en deze wijn.
Zij zijn voor ons een teken van onze wil
om te getuigen van uw liefde.
Wij bidden dat wij uw weg van leven gaan,
in het spoor van Jezus, Hij die verrezen is.
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.

Dank U voor alle mensen,
die voor ons zorgen, iedere dag opnieuw.
Daarom zingen wij U toe:

Alleluia

Dank U,
voor alle mensen,
die goed voor ons zijn en
voor ons zorgen, iedere dag opnieuw.
Dank U, God, voor uw Geest in dit brood
en deze wijn die teken zijn van Jezus, uw Zoon.

Alleluia

Goede Vader, met eerbied denken wij
aan die laatste avond toen Jezus, zoals wij nu,
met zijn vrienden aan tafel was.
en zijn afscheid voorbereidde, (…).
En daarom zingen we: Alleluia

Jezus is de vriend van armen en van kleinen,
van hen die niet meetellen in de wereld,
van hen die op U, God, hun vertrouwen stellen.
Wij vragen U, help ons om van mensen
te houden, ook van hen die niet meetellen
in onze wereld.
Wij gedenken onze eigen familieleden,
medeparochianen, vrienden en kennissen (…).
Wij vragen U:
laat hen leven in uw rijk van vrede en liefde.
Goede Vader, geef dat wij meer en meer
op Jezus gelijken en dat wij doen
wat Hij gedaan heeft:
ons leven breken en delen met elkaar.
Dan zullen wij U voor altijd loven,
danken, eren en zingen: Alleluia .
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.

