Paaswake 15 april 2017
m.m.v. Aqua Vitae in de oude kerk

Is mijn hoop terecht?
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In uw boekje vind u een inlegvel, om een gebedsintentie in op te
schrijven of een dierbare te gedenken.
Deze intenties worden tijdens het licht verspreiden opgehaald
en bij de intenties voorgelezen
Bezinning vooraf
Het is hier donker,
zoals het donker is in een mensen leven.
Als blinden tasten wij langs de wand, onzeker,
als mensen zonder ogen.
In de bloei van ons leven zijn wij als doden.
Het kan donker zijn in ons leven,
als wij angstig twijfelen aan alles,
als wij ons mislukt voelen,
als wij het niet meer zien,
als een huwelijk is gestrand,
als een onmiskenbaar mens is gestorven.
Het kan donker zijn,
als je geen hoop meer hebt,
geen hoop op genezing,
geen hoop op geluk,
geen hoop op liefde,
geen hoop op begrip.
Als je alleen staat, helemaal alleen,
als je bang bent, heel bang.
Het kan zo donker zijn in je leven,
dat je niets meer ziet,
dat je verlangt naar het einde,
naar niets meer te zijn; dat je denkt: nu maar slapen
en nooit meer wakker worden.
Het is hier donker,
als teken, dat de Heer onze duisternis kent en begrijpt.
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Het wordt hier straks licht,
als teken, dat deze nacht voorbij gaat,
dat de Heer ons in deze nacht hoop wil geven.
Elk einde kan een nieuw begin worden.
Intredelied: Het licht komt
De nacht is donker, al het licht verdween
Angst en bangheid grepen overal mij aan.
Zo kan het niet meer verder gaan
Haat en onrust om ons heen.
Door donkerheid benauwd,
Verbittering, ellende.
Oh Heer, oh Heer geef ons uw licht.
De nacht is donker, al het licht verdween
Angst en bangheid grepen overal mij aan.
Kan het leven zo nog verder gaan
Haat en onrust om ons heen.
Maar Christus overwon
Hij heeft het kwaad verbannen.
De nacht, de nacht, de nacht werd licht.
Ik weet het nu dat ik weer leven mag
Leven in Uw dienst, oh Heer elke dag.
Christus overwon de dood voor mij
‘k ben van schrik en angst bevrijd.
De Heer is opgestaan,
Hij leeft, Hij geeft het leven.
De nacht, de nacht , de nacht werd licht.
Welkom
We verlangen naar warmte.
Daarom zijn we hier samengekomen.
Het voelt vertrouwd om weer bij elkaar te zijn.
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Even schuilen bij elkaar, om samen te wachten op nieuw leven,
dat al aanwezig is.
Aanwezig in een inspirerend verhaal, in de aandacht voor een ander
en in het onvoorwaardelijk trouw zijn aan elkaar.
Daarom van harte welkom u allen.
We openen dit samenzijn met het teken van het kruis…+
VUUR
Iemand uit de gemeenschap ontsteekt het vuur
Op deze avond vóór Pasen voelen wij ons verbonden met veel andere
christenen op de wereld.
In die verbondenheid willen wij hier in onze Theresiagemeenschap net
als zij het Paasvuur ontsteken.
Gebed over het vuur
Terwijl de voorgangers en degene die het vuur aangestoken heeft
hun hand uitstrekken naar het vuur, bidt de voorganger:
De hitte van dit vuur, God, doet ons denken aan de Vuurgloed die er
van Jezus uitging.
Al is hij om zijn liefdevolle en vurige inzet gedood, zijn Vuurgloed is
ongebroken gebleven.
Vanonder al het doodse vandaan vlamt zijn Vuur weer op, zijn Vuur dat
ook Uw vuur is.
Moge dit Vuur bij ons het besef wakker roepen dat ook wij als
geloofsgemeenschap er bewust aan mogen bijdragen om zijn en Uw
vuurgloed, zijn en Uw helende en heiligende invloed over de wereld te
laten gaan.
Moge dit nieuwe Vuur warmte brengen in onze gemeenschap en zo
voor ons allen een zegen zijn.
Amen.

4

Overdenking
Het vuur van de open haard, het kampvuur, het zijn tekenen van
gezelligheid.
Je voelt de warmte in je gezicht, de warmte op je huid.
Zo kan vuur zijn.
Maar vuur kan ook angstaanjagend zijn.
Vuur kan iets totaal in de as leggen.
Vuur kan verstikken en het kan je voor je leven verminken.
Toch gebruiken we op de avond vóór Pasen het vuur.
We staren in de spelende vlammetjes en zo komt de gedachte bij ons
op dat ook wij moeten zijn als dat vuur, met andere woorden.dat we
gezelligheid en warmte uitstralen.
Om dat te kunnen moet je niet meelopen in het gareel van deze
wereld; we moeten andere mensen worden, mensen met een nieuwe
gezindheid.
“Houdt veel van elkaar als broeders en zusters.” zegt Paulus.
“Toon respect voor elkaar…”
Doe geweldig je best en wees niet te lui om je ook eens ergens voor in
te zetten.
“Dien de Heer met een vurig hart”.
Zijn wij vurig in de goede betekenis van het woord?
Heeft het vuur in ons een weergaloze uitwerking?
Aanbrengen van de wierooknagels
Om nooit te vergeten dat de weg van Jezus een kruisweg was,
drukken wij vijf wierooknagels in de afbeelding van het kruis hier op
onze Paaskaars.
De eerste wierooknagel doet ons denken aan de wanhoop waaraan
mensen,die voor anderen echt het goede willen, ten prooi kunnen
vallen.
De tweede herinnert ons aan de pijn van Jezus, niet begrepen te
worden, zelfs niet door zijn getrouwen.
De derde wierooknagel vertelt van het eindeloze geduld dat nodig kan
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zijn als je goede dingen wilt bereiken.
De vierde vertolkt de angst die ook Jezus niet bespaard bleef.
De vijfde brengt ons bij de fysieke vormen van marteling die
vrijheidsstrijders op hun weg kunnen tegenkomen.
Met deze vijf wierooknagels in het kruis van de Paaskaars willen we
elkaar op het hart drukken hoezeer het een mens kan aangrijpen als hij
Jezus in zijn leven wil laten meedoen.
Dit Licht heeft zijn bestaan werkelijk moeten bevechten op het donker.
LICHT
We willen met het nieuwe vuur onze nieuwe paaskaars ontsteken.
Moge deze in onze Theresiagemeenschap branden en een teken zijn
van het licht dat wij naar anderen willen uitstralen.
Ontsteken van de Paaskaars
Gebed over het Licht
Deze brandende Paaskaars, God, ontstoken aan Uw Vuur, brengt
onze hartsverbondenheid tot uitdrukking met Uw Zoon Jezus.
Met onze handen uitgestrekt naar deze Paaskaars spreken we de
hoop uit dat de Naam van onze Heer Jezus Christus aan dit nieuwe
Licht verbonden moge zijn.
We geven het licht aan elkaar door
U kunt uw intentie meegeven aan de licht verspreiders.
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.
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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.
Overdenking
Als mensen lekker in bad zijn geweest en ze zijn eens stevig met olie
ingesmeerd, dan komt er weer licht in hun ogen.
Ze kunnen weer leven als vernieuwde mensen.
U begrijpt dat we om die reden het nieuwe licht ontsteken aan de
vooravond van Pasen.
Pasen het feest van de verrijzenis.
Uit – rijzen boven alle duisternis en zo alles weer opnieuw in het licht
zetten.
Misschien mag je dan zo zelf een beetje licht uitstralen naar anderen.
Dat licht dat we hebben doorgegeven aan elkaar.
Moge het paaslicht een weergaloze uitwerking hebben.
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Gebed aan het begin van de verrijzenislezingen.
God onze Heer,
In deze nacht 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.
Amen.
De paaskaarsjes worden gedoofd
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.
8

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.
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,
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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.
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. ‘Weest vruchtbaar en wordt 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
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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.
Tussenzang: Scheppingslied
In het begin was het donker.
Er was geen zon en er was geen maan,
er was geen zee om in te zwemmen,
er was geen land om op te staan.
De hemel was zwart, de aarde was leeg.
Maar plotseling stak God het licht aan,
toen scheen de zon en het werd licht;
's nachts kwamen sterren aan de hemel,
want dat vond God een mooi gezicht.
De hemel werd blauw, maar de aarde was leeg.
En God verdeelde toen de aarde
in heuvels, meren, zee en strand;
toen was de zee voor alle vissen
en voor de dieren was het land.
Op de heuvels bloeiden bloemen,
er zwommen zwanen in het meer,
er liepen herten door de heide
en in de bossen sliep een beer.
De hemel was blauw, de aarde was groen.
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Maar op een dag zag God dit alles
en vond de aarde niet volmaakt;
en daarom heeft hij toen als laatste
er nog iets prachtigs bij gemaakt:
Hij maakte een man en Hij maakte een vrouw
en God maakte mij en God maakte jou
Tweede lezing: de Exodus uit Egypte. Ex. 14,15-31
L 1 . In die dagen sprak de Heer tot Mozes:
L 2. ‘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 1. 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
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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:
L 2. "Strek uw hand uit over de zee,
dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren
en hun wagens en wagenmenners’
L 1. 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.
WATER
Naast de symbolen van het Vuur en van het Licht is er in de Paaswake
ook alle ruimte voor een derde symbool, het Water.
Water heeft altijd al sterk op de fantasie gewerkt als het om Jezus
gaat.
Voor zijn volgelingen is hij als helder en zuiver water, levenbrengend
water,bron van leven.
Het is ook juist water dat eraan te pas moet komen als we nieuwe
mensen in ons christelijke gezin opnemen: We dopen hen met water in
Jezus’ naam.
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Water, jij zuivert, jij maakt rein,
Jij lest de dorst van groot en klein,
wonder om naar te kijken.
Planten die stuw jij naar omhoog,
maakt zacht wat stug is of te droog.
Jou eren wij in deze nacht
want jij vertelt van Christus’ kracht
die zoekt en ons wil vinden.
L. dompelt de paaskaars in het water
Wij vragen U:
Laat door uw Zoon de levenskracht van de heilige Geest
als een storm over dit water gaan.
Mogen allen die in dit water gedoopt zijn opstaan tot een nieuw leven.
Amen.
L. zet de paaskaars terug op de kandelaar
Uitgieten van het water
Vanavond moet het water stromen, juist vanavond nu we zo verheugd
zijn omdat Jezus, verrezen uit de doden, voor ons de levensbron bij
uitstek is.
Door het uit te gieten in deze kommen vieren we zijn opstanding.
Allen kunnen naar voren komen en met het water van het nieuwe leven
een kruis maken als bevestiging van hun doop. Intussen zingen wij:
Lied: Het lied van de heilige Geest
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
die koud zijn en versteend
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herbouwd wat is vernield,
maakt één wat is verdeeld.
Wij zijn in Hem gedoopt.
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet wanneer 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.
Overdenking
Water kan verfrissend zijn.
Heerlijk om in te zwemmen.
Fijn om je dorst mee te lessen.
Rustgevend wanneer je tuurt naar je dobbertje.
Maar water kan ook ontzettend angstaanjagend zijn.
Niemand weet dat beter dan wij hier in de Lage landen, wij die leven
beneden de zeespiegel.
We leven hier in een gat dat kan vol stromen met het kolkende water
dat mens en dier verzwelgen kan.
Toch is water voor ons hier en nu een teken van leven; we kunnen
namelijk niet zonder.
Om te leven hebben we water nodig.
Vandaar dat we op de avond vóór Pasen, het feest van het leven en
ook nog eens van het eeuwige leven, het water gebruiken als teken
van leven.
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Als we bewust met het water gedoopt zijn en bewust als gedoopten
proberen te leven, dan mogen we ‘vol vertrouwen het heiligdom
binnengaan’.
Gisteren is het gordijn van de tempel in tweeën gescheurd en is de
weg dus voor ons geopend om er doorheen te gaan.
Met een oprecht hart, met een rotsvast geloof en met een hart dat
gereinigd is, mag je naderen tot God.
Je bent gewassen met zuiver water; alles wat er eventueel nog aan
vuiligheid op zat en alle vieze geurtjes, ze zijn eraf gewassen.
Het water heeft zijn uitwerking gehad.
Je kunt er weer tegen.
Laten we straks dit weer opnieuw met overtuiging uitspreken dat je een
gedoopte mens bent, verfrissend en rustgevend voor je omgeving al de
jaren van je leven.
Acclamatie: Halleluja (melodie: zoek eerst het koninkrijk van God)
Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 28, 1-10
Na de sabbat bij het aanbreken van de eerste dag der week kwamen
Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de
Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette
zich daarop neer.
Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw.
De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het leven
scheen uit hen geweken.
De engel sprak de vrouwen aan en zei: Gij behoeft niet bevreesd te
zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is
verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij
gelegen heeft.
Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de
doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien.
Dat had ik u te zeggen.
Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en
zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen.
En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: Weest gegroet.
Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem.
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Toen sprak Jezus tot hen: Weest niet bevreesd.
Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea
moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.
Overweging
Korte stilte
Hernieuwing van de doopbelofte
We ontsteken opnieuw onze kaarsjes aan het licht van de Paaskaars
intussen pianospel
V: Ik geloof in de kracht van het leven, in de lente en de golvingen van
de seizoenen in het bloeien van de natuur en in het pasgeboren kind.
A: Ik geloof dat de dood het leven niet voor altijd vernietigt.
V: Ik geloof in de kracht van God die overal en altijd weer doorbreekt.
Die werkt en herschept.
Die ervan droomt om samen met de mens de aarde tot een hemel te
maken.
En ook al komt het gehele wereldgebeuren bij mij als erg verwarrend
over,
toch geloof ik dat God net zolang met ons bezig blijft totdat de hemel er
komt.
K: Ik geloof in God de Vader, onze Vader, onze Heer
Die de hemel en de aarde die ook mij geschapen heeft.
Ik geloof in God de Vader,
Hem zij glorie, lof en eer.
V: Ik geloof in Jezus van Nazareth, in zijn manier van leven, in zijn
liefde voor God en mens.
A: Ik geloof dat in Hem toekomst is aangebroken,
dat het Rijk Gods is begonnen, dat het onder ons gestalte krijgt,
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dat het doorbreekt in mensen en dat het ontkiemen kan in ons
eigen bestaan.
V: Ik geloof dat Jezus voor ons allen de Christus wil zijn,
die van-God-gegeven-mens, die voor ons de weg, de waarheid
en het leven is.
Hij is een goddelijk kompas, een feilloze richtingwijzer naar zinvolheid
en geluk.
K: Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God en Mensenzoon
Die verrezen uit de doden ons bevrijdt uit alle dood.
Ik geloof in Jezus Christus:
Levend Woord en levend Brood.
V: Ik geloof dat ook in onze tijd God zichtbaar is, dat Hij leeft in
mensen om ons heen, dat Hij ademt in liefde en vriendschap.
Ik ga mee met de kerk die deze nooit aflatende invloed van God
op mensen ‘heilige Geest’ noemt.
A: Ik geloof dat wij die heilige Geest ontmoeten in ons
samenkomen als
gelovigen, ook hier in deze kerk.
Ook in ons stille gebed ontmoeten we de heilige Geest, thuis rond
de tafel,
in allerlei vormen van creativiteit en in bevrijdende
gebeurtenissen waar ook
ter wereld waardoor mensen weer op adem komen.
K: Ik geloof dat God door Jezus, ons zijn Geest gezonden heeft.
Die ons vreugde, licht en warmte die ons kracht en liefde geeft.
Ik geloof in God de Helper, Geest die levend in mij leeft.
U mag uw paaskaarsje doven.
Gedachteniskaars/intenties
We ontsteken de gedachteniskaars om onszelf en elkaar eraan te
herinneren dat Christus het licht en liefde voor de wereld is.
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Moge het licht dat wij dit uur ontsteken méér zijn dan een bang
vlammetje dat vecht tegen de kracht van de duisternis.
Moge dit licht de hoop uitstralen dat het donker van deze nacht zal
wijken voor een nieuwe dageraad.
Moge dit licht ons doen inzien dat de liefde van God ons tastbaar nabij
wil zijn.
Moge dit licht ons sterk maken om het geloof dat in ons leeft, te laten
stralen voor de wereld.
Mogen al onze dierbaren en onze overledenen zich geborgen weten in
het licht en de vrede dat ons vandaag met de verrijzenis van Jezus
geopenbaard wordt.
De intenties worden genoemd en een kaarsje wordt ontstoken door de
aanwezige kinderen
Acclamatie: Dat wij niet uitdoven
Dat wij niet uitdoven, als de wind in een storm ontaard
maar blijven branden, zoals een niet te blussen haard.
Ontmoet ons in vuur God, in vuur God, in vuur God.
Collecte/lied: Jij draagt het licht
In een donk’re 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;
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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!
Onze Vader
Onze verbondenheid met de mensgeworden God,
in de kracht van de Geest en in de gemeenschap met de Kerk,
ligt uitgedrukt in het Onze Vader,
woorden die Jezus zelf ons heeft toevertrouwd.
Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
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die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Vredesgebed en vredeswens
Bidden we samen het gebed dat Franciscus van Assisi ons heeft
nagelaten:
Heer,
maak mij tot een instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Dit vragen wij U, die leeft in eeuwigheid. Amen.
Vredeslied: Dona nobis
Dona nobis pacem pacem
Dona nobis pacem
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Bezinning
Ik hoop dat het licht
eens op onze weg zal schijnen
zodat wij weer te zien zijn
voor wie wij altijd verborgen zijn geweest.
Ik hoop dat het licht
onze paden zal blijven verlichten
zodat wij van ons leven
geen doolhof blijven maken.
Ik hoop dat het licht
dat op Paasmorgen straalt
ons de weg blijft wijzen
tot in de verste uithoek toe.
Slotgebed
God,
wij geloven dat Jezus, uw Zoon,
verrezen is voor alle mensen van alle tijden.
Geef ons de genade
Hem te herkennen in elk contact met mensen.
En leer ons dit geloof mee te delen
in menselijk-verstaanbare taal.
Dit vragen wij U door diezelfde Verrezen Heer
die nu met U en de heilige Geest
de mensheid nader brengt tot uw eeuwigheid. Amen.
Mededelingen
Zending en zegen
Beste mensen, Pasen, verrijzenis van de Heer,
maar ook de opstanding van alle mensen van goede wil.
Zalig Pasen!
Moge het licht van Pasen bij ons allen blijven.
En vier met elkaar en met alle mensen verder het feest
van hoop en licht,
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van vreugde en opstanding,
van nieuw leven en nieuw geloof.
God zegene dit
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. 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.
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 tekenkere: “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

Bekijk onze website: www.theresiagemeenschapborne.nl
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