
Theresiagemeenschap Paaswake 2018  
in de oude kerk van Borne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de icoon: "Christus is verrezen uit de dood, hij overwon de dood, en hen die in 
de graven zijn schenkt hij leven!" 
Terwijl de deuren van de hel verbrijzelen onder Zijn voeten, trekt Christus Adam 
en Eva uit het graf. Boven Eva: Elia, Mozes en Abel. Boven Adam: de Koningen 
David en Salomo, voorvaderen van Christus. In alle Byzantijnse kerken wordt na 
het ontsteken van het licht drie keer luid door heel de kerk de jubelzang gezongen 
“Christus is opgestaan uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, aan 
allen in de graven schenkt Hij het leven!”



 

2 
 

Zegening van het vuur  
Midden in de kerk, iedereen keert zich naar het vuur. 

L. God, Gij bron van licht en warmte;  
Gij die de duisternis van onze dood verlicht, 
Gij die aanwezig zijt bij ons in dit uur,  
Zegen dit paasvuur, 
Laat dit licht onze harten verlichten 
En onze harten brandend houden op onze weg naar U. 
Dat vragen wij U door Christus Jezus, onze Heer. 

 

Ontsteken van de paaskaars: 
Vijf wierookkorrels die de vijf wonden van Christus aan het kruis 
symboliseren, worden in de paaskaars gestoken 

L. Jezus Christus is dezelfde 
† Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. 
Hij is de † Alfa (Ά) en de † Omega (Ω),  
† De eerste en De laatste  
† De oorsprong en Het einde. 
Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
Moge de Heer door zijn glorievolle verrijzenis alle duisternis van 
ons verdrijven. 
 

Intocht van de paaskaars naar de apsis van de kerk 
L. driemaal : Licht van Christus, 
Allen: Heer wij danken U 
Na eerste keer wordt het licht doorgeven. Bij het doorgeven van het 
licht worden ook de kaarsen rond het altaar aangestoken. De 
paaskaars wordt bij de tafel op de kandelaar geplaatst, en ieder gaat 
naar zijn plaats. 

 
Paasboodschap 
L 1. Het licht van Christus die in heerlijkheid verrezen is, 
moge de duisternis van de dood uit ons leven verdrijven. 
De nacht is voorbijgegaan, de dag is aangebroken: 
de zon der gerechtigheid gaat over ons op. 
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Lied: Licht gaat op uit oude tijden 
Licht gaat op uit oude tijden 
toen God land en hemel schiep 
toen de nacht van alle zijden 
om de eerste ochtend riep. 
Alles aarzelt wat er is. 
Of het pas geschapen is. 
 
Tastend gaan wij langs de wanden 
tussen weifelen en zien 
en het licht op onze handen 
begeleidt ons als een vriend. 
Alles wat een mens ooit zag 
krijgt een nieuw gezicht vannacht. 
 
Licht van over onze grenzen 
geven wij elkander aan, 
als een teken tussen mensen 
dat wij anders niet bestaan. 
Midden in het licht zijn wij 
veilig en elkaar nabij. 
 
Gij die over ons zult komen 
als het licht dat leven geeft 
wek ons op uit dode dromen, 
gij die opgestanden leeft, 
Nooit is het zo licht geweest, 
dat geen mens de dood nog vreest. 
 
(allen gaan zitten, kaarsen worden gedoofd, de lichten worden 
ontstoken). 

 

Inleiding op de lezingen. 
L. Wij lezen vanavond grote verhalen in de Bijbel.  
Wij horen hoe God ons uit liefde geschapen heeft.  
Wij horen hoe Hij de weeklachten van zijn volk niet meer kon 
aanhoren, en zijn volk liet vertrekken uit de slavernij van Egypte.  
We zullen opnieuw het verhaal horen over het graf van Jezus, 
dat leeg was. 
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Eerste lezing: Scheppingsverhaal 
Wij lezen nu het scheppingsverhaal uit het boek Genesis. 
 

L 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag er 
over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het 
water. 
God zei: 
L 2. ‘Er moet licht komen’. 
L 1. En er was licht. 
God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht 
van de duisternis. 
Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij 
nacht. De eerste dag. 
God zei: 
L 2. ‘Er moet midden in het water een gewelf 
komen dat de watermassa’s van elkaar 
scheidt.’ 
L 1. En zo gebeurde het. 
God maakte het gewelf en scheidde het water onder het 
gewelf van het water erboven. De tweede dag. God zei: 
L 2. ‘Het water moet onder de hemel naar één plaats 
stromen, Zodat er droog land verschijnt’. 
L 1. En zo gebeurde het. 
Het droge land noemde hij ‘aarde’,  
Het samengestroomde water noemde hij ‘zee’. 
En God zag dat het goed was.  
God zei: 
L 2. ‘Overal op aarde moet jong groen 
ontkiemen: zaadvormende planten en 

allerlei bomen die vruchten dragen met 
zaad erin.’ 
 L 1. En zo gebeurde het. 
De aarde bracht jong groen voort: 
allerlei zaadvormende planten en allerlei 
bomen die vruchten droegen met zaad 
erin.  
En God zag dat het goed was. 
Het werd avond en het werd morgen. 
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De derde dag. 
God zei: 
L 2. ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf 
komen om de dag te scheiden van de nacht. 
Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de 
jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het 
hemelgewelf, om licht te geven op de aarde’. 
L 1. En zo gebeurde het. 
God maakte de twee grote lichten, 
het grootste om over de dag te heersen,  
het kleinere om over de nacht te heersen,  
en ook de sterren. 
Hij plaatste ze aan het hemelgewelf  
om licht te geven op de aarde, 
om te heersen over de dag en de nacht 
en om het licht te scheiden van de duisternis. 
En God zag dat het goed was. 
Het werd avond en het werd morgen. 
De vierde dag. 
God zei: 
L 2. ‘Het water moet wemelen van levende wezens, 
en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels 
vliegen’. 
L 1. En zo gebeurde het. 
Hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten wezens waar 
het water van wemelt en krioelt, 
en alles wat vleugels heeft.  
En God zag dat het goed was.  
God zegende ze met de woorden: 
L 2. ‘Weest vruchtbaar en wordt talrijk, en vul het water van de zee. 

En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde’. 
L 1. Het werd avond en het werd morgen. 
De vijfde dag. 
God zei: 
L 2. ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: 
vee, kruipende dieren, en wilde dieren’. 
L 1. En zo gebeurde het. 
God maakte alle soorten in het wild levende dieren, 
al het vee en alles wat er op de aardbodem rondkruipt. 
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En God zag dat het goed was. 
God zei: 
L 2. ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, 
die op ons lijken; 
zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee 
en over de vogels van de hemel, over het vee, over de hele 
aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’  
L 1. En zo gebeurde het. 
God schiep de mens als zijn evenbeeld, 
als evenbeeld van God schiep hij hen, mannelijk 
en vrouwelijk schiep hij de mensen.  
Hij zegende hen en zei tot hen: 
L 2. ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de 
aarde en breng haar onder je gezag: 
heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel 
en over alle dieren die over de aardbodem rondkruipen’. 
L 1. Ook zei God: 
L 2. ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten 
en alle vruchtbomen op aarde: dat zal jullie voedsel zijn. 
Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel 
en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik 
de groene planten tot voedsel. 
L 1. En zo gebeurde het. 
God keek naar alles wat Hij had gemaakt, en zag 
dat het zeer goed was. 
Het werd avond en het werd morgen. 
De zesde dag.  
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 
Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. 
Op die dag rustte hij van het werk dat Hij gedaan had. 
God zegende de zevende dag en verklaarde hem heilig, 
Want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk. 
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Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij Adam koning schiep 
die zou heersen over alles 
wat Hij in het leven riep. 
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Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij onze Schepper is 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis. 
 

Tweede lezing: de Exodus uit Egypte. Ex. 14,15-31 
L 3. In die dagen sprak de Heer tot Mozes: 
L 4. ‘Wat roept gij mij toch ? 
Beveel de Israëlieten verder te trekken. 
Gij zelf moet uw hand opheffen, 
uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. 
Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee 
trekken. 
Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken zodat zij hen achterna 
gaan. En dan zal ik Mij verheerlijken ten koste van Farao 
en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. 
De Egyptenaren zullen weten dat Ik de Heer ben’. 
L 3. De engel van God die aan de spits van het leger van de 
Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen 
op, tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de 
Israëlieten.  
De wolk bleef die nacht donker zodat het niet tot een treffen 
kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heer 
deed die hele nacht door een sterke oostenwind de zee 
terugwijken. 
Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten 
vaneen. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee 
door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden.  
De Egyptenaren zetten de achtervolging in. 
Alle paarden van Farao, zijn wagens en wagenmenners gingen 
achter de Israëlieten de zee in.  
Tegen de morgenwake richtte de Heer zijn blikken vanuit de 
wolkkolom en de vuurzuil op de legermacht van de Egyptenaren 
en bracht ze in verwarring. 
Hij liet de wielen van hun wagens scheeflopen zodat ze slechts 
met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit: 
"Laten we vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt 
voor hen, en tegen ons."  
Toen sprak de Heer tot Mozes: 
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L 4. "Strek uw hand uit over de zee, 
dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren en hun 
wagens en wagenmenners’ 
L 3. Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en toen het licht 
begon te worden vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. 
Daar de Egyptenaren er tegenin vluchten dreef de Heer hen 
midden in de zee. 

Het water vloeide terug en overspoelde wagens en 
wagenmenners, heel de strijdmacht van Farao die de Israëlieten 
op de bodem van de zee achterna waren gegaan. Niet één bleef 
gespaard. 
De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de 
zee heen getrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen 
een wand vormden. 
Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte. 
Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. 
En het volk kreeg ontzag voor de Heer: 
Het stelde in Hem en in Mozes hun vertrouwen. 
 

Lied: Toen Israël in Egypte zat, koning laat ons gaan. 
Toen ’t volk geen moed en koning had, koning laat ons gaan. 
 
God riep: Mozes, Ik ben uw God voortaan 
Spreek dan, Mozes, koning laat ons gaan. 
 
De koning van Egypteland, koning laat ons gaan. 
Die bood weerstand met hand en tand, koning laat ons gaan. 
 
Toen riep Mozes: God zal de koning slaan. 
Berg u, koning of laat ons hiervandaan. 
 
Het water werd als bloed zo rood, koning laat ons gaan. 
De eerstgeborenen vielen dood, koning laat ons gaan. 
 
Toen riep de koning: wie kan uw God weerstaan? 
Ga dan, ga dan, snel! Koning laat ons gaan. 
 
En ’t volk toog uit op Mozes woord, God zal met ons gaan. 
De zee, die ‘t zag, vlood ijlings voort, God zal met ons gaan. 
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Vlucht maar, bergen, als rammen hiervandaan. 
Spring dan, heuvels want: God zal met ons gaan. 
 
De goden van Egypteland, God zal met ons gaan. 
Die mogen schreeuwen moord en brand: God zal met ons gaan. 
 
Goud en Goden, nu hebt gij afgedaan. 
Bergt u, doden, want: God zal met ons gaan. 
 

Wijding van het water 
L. Zo hoorden wij twee verhalen uit het Oude Verbond. En wij 
hoorden hoe het volk van Israël wegtrok uit Egypte, dwars door 
het water van de Rietzee, op weg naar het beloofde land. 
Zoals het volk van Israël, zo ook zijn wij in ons doopsel door 
het water van de dood gegaan, om met Christus te verrijzen 
tot een nieuw leven. En zo werden wij christenen. 
Wij gaan nu het water zegenen waarmee wij ons zullen 
tekenen ter herinnering aan onze doop. 
 

Zegengebed over het water  
de handen worden uitgestrekt over het water 

L. God onze Heer, 
U hebt ons het water gegeven 
als bad voor de reiniging, 
als lafenis voor onze dorst. 
Van U kreeg het water zijn levenskracht.  
De zeeën hebt U in hun grenzen opgesloten, 
En uw verbond met ons bezegeld met de regenboog. 
Nooit meer zullen zij ons vernietigen. 
God onze Heer, 
Uw volk trok droogvoets door het water van de Rietzee,  
En zo hebt Gij het uit de slavernij bevrijd. 
Uw geliefde Zoon Jezus liet zich dopen door Johannes, in de 
Jordaan. 
Zo werd hij aangeraakt, gezalfd door de Heilige Geest. 
Na zijn verrijzenis heeft hij ons opgedragen 
om alle volkeren te onderrichten en te dopen in de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
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Gezamenlijk gebed over het water,  
(dat Jezus Geest aanwezig mag zijn in het water) 

Zie dan nu neer op ons die hier voor U staan  
en open uw bron van leven voor ons.  
Stort in dit water de Geest uit van uw eengeboren Zoon  
en laat ons  
die toch geschapen zijn naar uw beeld, God en Heer,  
door het teken van de doop vrij zijn van al het kwaad  
dat ons raken kan, en maak ons tot kinderen van uw geslacht,  
herboren uit water en Heilige Geest. 
(L. dompelt de paaskaars in het water met de woorden:) 
 

L. Wij vragen U: 
Laat door uw Zoon de levenskracht  
van de heilige Geest als een storm over dit water gaan 
(de paaskaars staat in het water en de wens wordt 
uitgesproken) 
 
Mogen allen die in dit water gedoopt zijn opstaan tot een nieuw 
leven. AMEN.  
(de paaskaars wordt teruggeplaatst op de kandelaar) 
 

Allen kunnen naar voren komen en een kruis maken met het 
water van het nieuwe leven als bevestiging van hun doop. 
Intussen zingen wij: 
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Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
 
De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God, 
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,  
kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.  
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L. Moge de almachtige God, 
de Vader van onze Heer Jezus Christus,  
die ons heeft doen herboren worden  
uit water en heilige Geest 
en ons vergeving heeft geschonken  
van onze tekortkomingen,  
ons door zijn genade bewaren 
tot eeuwig leven in Christus, onze Heer. Amen. 
 

Gezamenlijk gebed aan het begin van de 
verrijzenislezingen. 
God onze Heer, op deze avond zijn wij vervuld van blijdschap, 
want Gij hebt Jezus uit de doden opgewekt.  
Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan,  
de nieuwe Adam, die ons voorgaat 
op de weg naar de volheid die alle begrip te boven gaat.  
Wij bidden U dat de Paasvreugde steeds dieper in ons mag 
doordringen en aanstekelijk mag werken in de wereld. 
Dat vragen wij door Jezus Christus, 
de Verrezene uit de doden, 
die in de eenheid van de Heilige Geest met U leeft in 
heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
"In deze paaswake gaven wij de symbolen licht, vuur en water hun 
paasbetekenis, en wij beluisterden verhalen uit het Oude Testament. 
Wij horen nu Paulus en Lucas die ons vertellen van hun Pasen" 

 

Eerste lezing: Romeinen 6, 3b- 11 
L. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus,  
zijn gedoopt in zijn dood?  
We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals 
Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, 
een nieuw leven te leiden.  
Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 
Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is  
omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven:  
we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.  
Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.  
Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we  
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ook met Hem zullen leven, omdat we weten dat Hij, die uit de 
dood is opgewekt, niet meer sterft.  
De dood heeft geen macht meer over Hem.  
Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens 
en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God.  
Zo moet u ook uzelf zien:  
dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 
 

Lied: Uit liefde zijn wij 
Luister, luister, luister naar de stilte 
De stem die mensen raakt. 
Spreekt tot jou van binnen 
Waar Ik niet meer bestaat. 
Volg de, volg de volg de roep van liefde 
Van licht in duisternis. 
Deel de pijn van ieder, verbonden in gemis. 
Breng zijn woord tot leven 
Herschrijf in klare taal 
De wetten starre regels, 
Geef vuur aan zijn verhaal. 
Mens te zijn op aarde 
Met daden zoals Hij, 
Van ongekende waarde: uit liefde zijn wij. 
 
Zie het, zie het, zie het leed van mensen 
Met zacht ogen aan,  
Wees voor hen een helper 
Een vriend die met hen gaat. 
Durf steeds, durf steeds, durf steeds los te laten 
Wanneer zijn stem jou roept, 
Kies voor nieuwe paden 
De toekomst tegemoet. 
Breng zijn woord tot leven 
Herschrijf in klare taal 
De wetten starre regels, 
Geef vuur aan zijn verhaal. 
Mens te zijn op aarde 
Met daden zoals Hij, 
Van ongekende waarde: uit liefde zijn wij. 
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Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus; de 
andere vrouwen. Fra Angelico, San Marcoklooster, Florence 
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Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Marcus, 16, 1-7. 
L . Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, 
Maria de moeder van Jakobus, en Salóme welriekende kruiden 
om Hem te gaan balsemen.  
Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op 
was, gingen zij naar het graf. Maar ze zeiden tot elkaar: "Wie zal 
de steen voor ons van de ingang van het graf wegrollen?" 
Opkijkend bemerkten ze echter dat de steen weggerold was; en 
deze was zeer groot. Binnengetreden in het graf, zagen ze tot 
hun ontsteltenis aan de rechterkant een jongeman zitten in een 
wit gewaad. Maar hij sprak tot haar: "Schrikt niet. Gij zoekt 
Jezus de Nazarener die gekruisigd is. Hij is verrezen. Hij is niet 
hier. Kijk, dit is de plaats waar men Hem neergelegd had. Gaat 
aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen: Hij gaat u voor naar 
Galilea; daar zult ge Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft." 

Halleluja  
 

Stilte.  
Bereiden wij ons in een moment van stilte voor op de persoonlijk 
vernieuwing van onze doopbeloften. 

 

Hernieuwing van onze geloofsbeloften 
L. Wij geloven in God, de Vader van Jezus, onze Heer en onze 
Vader, Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
Wij geloven dat Hij ons in Christus heeft uitverkoren en 
geheiligd om te leven tot lof van zijn heerlijkheid. 
 
Allen 
Wij zijn bereid om te leven in de vrijheid van God, onze Vader; 
 
We zijn bereid ons bestaan te grondvesten op de liefde en alles 
te verwerpen wat mensen verdrukt en uitsluit, wat hen tot 
slaven maakt, beroofd van elke hoop. 
 
Wij zijn bereid om ruimte te scheppen voor de Geest die wij bij 
het doopsel ontvangen hebben; 
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We zijn bereid te verzaken aan alle boosheid en ons los te 
maken van leugen en bedrog, van alle werken van de duisternis. 
 
Wij zijn bereid om te groeien in gelovige overgave aan de 
verrezen Christus.  
 
We zijn bereid te leven volgens de wet van de zaligsprekingen en 
alles te verwerpen wat leidt tot onrecht, tot verbittering en 
eigenliefde. 
 
Ja, wij geloven. God, kom ons geloof te hulp. 
 

Voorbeden. 
L. 1. God, Wij danken U voor het licht en het vuur dat U voor ons 
bent geworden in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon. 
Hoor ons als wij tot U bidden 
om een nieuw leven, overal op aarde. 
Als alles duister is (Dans Nos Obscurités, Taizé)  
 
L 2. Wij bidden U voor hoop in het leven, 
voor mensen die ziek zijn, 
voor mensen die leven met een stil verdriet dat niemand kent. 
Voor eenzame mensen, voor wie de dag lang duurt. 
Voor mensen die geen rust kennen in de nacht. 
Voor mensen die niet meer kunnen genezen. 
Voor mensen voor wie het leven teveel is geworden. 
Als alles duister is……….. 
 
L 1. Dat God de Vader ons bidden verhoren mag. 
Voor onze grote wereld,  
die leeft in oorlog en in de ban van de terreur,  
waar mensen ten onder gaan in armoede, ziekte en 
natuurrampen. 
Als alles duister is……….. 
 
L 2. Dat God de Vader ons bidden verhoren mag. 
Voor onze Theresiagemeenschap vol bezieling, 
die leeft uit de kracht van Jezus’ verrijzenis. 
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Om mensen die hoop geven, 
die warmte uitstralen,  
die hun beste krachten geven,  
die gerechtigheid doen. 
Dat zij nooit ontbreken in ons midden. 
Als alles duister is……….. 
 
L 1. Wij willen ook bidden voor de intenties van deze viering 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
Als alles duister is……….. 
 
L 1. God, goede Vader, 
Gij kent ons beter dan wij onszelf kennen. 
Gij weet wat er in ons hart is. 
Gij hebt deze voorbeden gehoord.  
Geef dat wij, en heel uw wereld,  
telkens weer opstaan uit angst, dood en vertwijfeling,  
omwille van de Verrezene, Jezus Christus,  
uw Zoon die met U leeft in de eenheid van de heilige Geest, 
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen 

 
Oecumenisch Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
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Vredegebed van Paus Franciscus voor onze aarde  
L. Almachtige God die aanwezig bent in heel het universum en 
in het kleinste van Uw schepselen, 
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft, 
stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat 
wij het leven en de schoonheid zouden beschermen. 
 
Samen 
Dompel ons onder in vrede opdat wij als broeders en zusters 
zouden leven zonder iemand schade te berokkenen.  
 
L. O God van de armen, 
help ons de verwaarloosden te hulp te komen en degenen die 
op deze aarde vergeten worden en in Uw ogen zo veel waarde 
hebben. 
 
Samen. 
Genees ons leven, opdat wij beschermers zouden zijn van de 
wereld en geen roofdieren, 
opdat wij schoonheid zouden zaaien en geen vervuiling noch 
vernieling.  
 
L. Raak de harten 
van hen die alleen winst nastreven ten koste van de aarde en de 
armen.  
Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken, met 
bewondering te beschouwen, te erkennen dat wij ten diepste één 
zijn met alle schepselen op onze weg naar Uw oneindig licht. 
 
Samen. 
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent. 
Ondersteun ons, zo bidden wij U, in onze strijd voor 
gerechtigheid, liefde en vrede. 
 

Vredewens 
Christus is verrezen ("Christos anesti" Χριστος Ανεστη)  
Hij is waarlijk verrezen ("Aleethos anesti" Αλιθος Ανεστη)  
 

Dona nobis Pacem 
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Mededelingen en Collecte 
 

Lied: Jij draagt het licht 
In een donkre wereld dragen wij het licht 
Hoop voor hen die leven; 
Wie wil er gaan? Wie zegt hen aan? 
Dat Jezus Heer is, Redder van de wereld? 
Refrein: 
Jij draagt het licht, jij draagt het licht, jij draagt het licht 
Breng het aan de kinderen, 
Kostbaar voor Gods aangezicht. 
Jij draagt het licht, jij draagt het licht, jij draagt het licht 
Breng de blijde boodschap, doorbreek de duisternis, 
Ga is Jezus naam, jij draagt het licht. 
 
Zie je hoe de zonde, mensen heeft verblind? 
Als miljoenen sterven; 
Wie wil er gaan? Wie zegt hen aan? 
Dat Jezus liefde, vol is van ontferming? 
Refrein: 
 
Ga en trek de wereld in 
Ga en trek de wereld in 
Jij draagt het licht, jij draagt het licht, jij draagt het licht. 
Breng het aan de kinderen, 
Kostbaar voor Gods aangezicht. 
Jij draagt het licht, jij draagt het licht, jij draagt het licht. 
Breng de blijde boodschap, doorbreek de duisternis, 
Ga is Jezus naam, jij draagt het licht. 
 
In de naam van onze Heer, 
Jij draagt het licht 
In de naam van onze Heer, 
Jij draagt het licht 
In de naam van onze Heer, 
Jij draagt het licht 
 
Het licht, jij draagt het licht! 



 

21 
 

Slotgebed (samen) 
Heer Jezus, 
Gij zijt de bron waarnaar wij als mensen verlangen,  
Gij zijt de leermeester die wij zoeken.  
Staande voor U leggen wij ons hart voor U open. 
Bevrijd ons van onze zwakheid, 
geef water aan hen die dorst hebben naar U 
en laat ons delen in uw vrede.  
Wees hier reddend aanwezig 
in de kracht van uw Naam 
die wij gelovig aanroepen. 
Schenk ons uw heilige Geest 
die ons de weg naar uw Vader toont 
en ons leert Hem in waarheid te aanbidden, 
Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 

 
Zegenbede voor elkaar 
Moge de Verrezen Heer 
onze gemeenschap voorspoed geven 
en ons beschermen. 
 
Moge Hij ons welwillend aanzien 
en zich over ons ontfermen. 
Moge Hij over ons waken 
En ons geluk en vrede schenken. 
 

Moge Hij ons zegenen † in de naam van de Vader, 
de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 
Slotlied: U zij de glorie 
U zij de Glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.  
U zij de Glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
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Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer,  
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind en zegt 
telkenkere: “Christus overwint.” 
U zij de Glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie nu en immer meer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu het eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  
In zijn goddelijk wezen in mijn glorie groot:  
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.  
U zij de Glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie nu en immer meer 
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Prachtige Twentse vertaling over het laatste gesprek 
tussen Jezus en Maria van Magdala na de opstanding 

 

 
 

Johannes 20 
‘Maria,’ zea Jezus teagen heur. Ze dreaiden zich um en zea 
teagen Um in ’t Hebreeuws: ‘Rabboeni!’, dat is: mienen 
Meister! Jezus zea: ‘Dow mos diej nich an Miej 
vastklaampen! Ik bin nog nich noar de Vaar opsteagen. Mer 
goa noar miene breurs en zeg teagen eer: “Ik stieg op noar 
mien en ow Vaar en noar mienen en owwen God.”’ Maria 
van Magdala gung noar de leerlingen met de bosschop dat ze 
’n Heer zeen had en wat Hee teagen heur zeg had. 
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