Pasen 2020

We leven in een vreemde tijd. Door het Coronavirus kunnen we al enkele weken niet
meer samen vieren. Juist in deze bijzondere periode waarin we het grootste en
mooiste feest van het kerkelijk jaar vieren, kunnen we dat niet doen in onze mooie
kerk. Voor velen is dat een grote tegenslag, juist nu we op onszelf zijn
teruggeworpen. Als locatie doen we er alles aan om toch de verbinding te behouden,
om samen te vieren om samen het Paasfeest te beleven.
Met dit boekje zoeken we opnieuw verbinding om de Goede Week volop te beleven.
We hebben zoveel mogelijk informatie over de vieringen verzameld.
U treft het volgende aan:
Een overzicht van viering van Witte Donderdag en Goede Vrijdag
De inhoud van de Paaswake
e
Een overzicht van de viering op 1 Paasdag
e
Een overzicht van de viering op 2 Paasdag
Het gebed dat de bisschoppen hebben opgegeven voor het Coronavirus
Informatie van het Diaconaal loket voor eventuele vragen
Mogelijkheid om een bijdrage te geven voor de geloofsgemeenschap
Wij wensen u een mooie Goede Week waarbij we, hoewel niet samen in de kerk,
toch samen op weg gaan naar Pasen en de opstanding van Jezus Christus vieren. Dat
wij allemaal mogen opstaan uit de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden.
Locatieraad/Pastoraatsgroep/Jeugdcatechese/KinderWoordDienst/Peuter-kleuter
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Witte Donderdag
Openingslied: Bijeen om te gedenken (melodie:
Zomaar een dank)
Dit is een huis, om te gedenken:
God draagt de schepping in Zijn hand,
nodigt ons uit, roept ons tot keuzes,
wegen te gaan naar een Nieuw Land.
Trek met ons mee, vervul ons hart,
en ga ons lichtend voor,
houd ons in ’t goede spoor.
Open het boek, om weer te horen,
samen te luist’ren naar Zijn stem.
Boodschap van God, woorden van vrede,
rijzende ster uit Bethlehem.
Adem uw Geest van licht en vuur
in ieder mensenkind
opdat het vrede vindt.
Mensen bijeen om te gedenken,
wat er die avond is geschied.
Doen wat Hij deed, breken en delen,
zingen zijn laatste levenslied.
Drink uit de Beker, Mijn testament
en eet Mijn levensbrood,
Zo wordt wat klein is groot.
Kyrië
Gloria
Tussenzang: Psalm 116
Offerandelied: Ubi Caritas (Taizé)

Ubi caritas et amor, Deus tibi est
(waar vriendschap heerst en liefde, daar is God).
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Sanctus
Onze Vader
Agnus Dei
Communielied: Ave verum (Mozart)
Slotlied: Bliebet hier (Taizé)
Bleibet hier, und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet
(blijf hier en waakt met mij, waakt en bidt, waakt en bidt)

Kruisweg
Vrijdag 10 april om 15.00 uur

Met medewerking van een deel van de Holy Heart Band:
Vincent Kroon basgitaar, Edwin Frissen piano, Anneke Pastoor-de Vries dwarsfluit,
Marijke Tolboom zang.
Liederen:
Via Dolorosa - Sela
I don't know how to love Him - uit Jesus Christ Superstar
Heb het leven lief - Liesbeth List
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Goede Vrijdag avond
Binnenkomst in stilte
Tussenzang: Antwoordpsalm 31 Vader in uw handen
Refr. Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.
Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
Mijn vijanden drijven de spot met mij,
mijn buren lachen mij uit.
Men is mij vergeten als was ik dood,
ik ben gebroken huisraad.

Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer,
steeds zeg ik: Gij zijt mijn God.
Gij hebt mijn lot in uw hand,
bevrijd mij van mijn vervolgers.
Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen,
red mij door uw genade.
Schept moed en weest onverschrokken
gij allen die hoopt op de Heer.
Intermezzi tijdens passieverhaal: God so loved the world, uit The Crucifixion van J.
Stainer
Kruisvertoning: Komt laten wij aanbidden
Communielied: Fore the love of Jesus, uit The Crucifixion van J. Stainer
Verlaten de kerk in stilte.
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Paaswake

Viering van de
Verrijzenis des Heren
H. Hart van Jezus
Maarssen
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DEEL I – LICHTRITUS
Begroeting

Allen staan

Inleiding
Ontsteken van de paaskaars
Bisschop:
Allen:

Licht van Christus.
Heer wij danken U.

Paasjubelzang
Bisschop: Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len, laat juichen om die
grote Koning, juichen om de Overwinning! Laat de trompetten
klinken in het rond! Vol vreugde zij ook de aarde, omstraald door
zulk een heerlijkheid! De glorie van de eeuwige Koning! Heel de
aarde zij vol vreugde, daar alle duisternis thans verdreven is. Vol
luister straalt de kerk van God op aarde, en juichend klinken
paasgezangen. Laat ook onze eigen tempel luide weerklinken van
ons jubellied.
Allen:

Laat juichen heel het koor van Gods gemeente, laat juichen om
zo’n grote Koning, juichen om de Overwinning! Laat de
trompetten klinken in het rond!

Bisschop:
Allen:
Bisschop:
Allen:
Bisschop:
Allen:
Bisschop:

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.
Ja, Gij zijt onze dankbaarheid waardig, Vader en Heer van al wat
bestaat. Met hart en ziel zingen wij U lof om Jezus Christus, uw
Zoon, wiens bloed ons vrijheid en vergeving heeft gebracht. Hij is
het Paaslam, dat tot redding van Gods volk in deze nacht voor ons
geofferd wordt.
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In deze nacht trekt Israël uit Egypte en gaat droogvoets door de
Rode Zee. In deze nacht wijst een stralend licht de weg, het licht
dat alle duisternis verdrijft. In deze nacht heeft Jezus Christus de
ketenen van de dood verbroken en is Hij als overwinnaar uit de
doden opgestaan.
Hoe goed zijt Gij, Heer God, hoezeer hebt Gij ons liefgehad. Gij
hebt uw Zoon gegeven voor onze bevrijding, zijn dood heeft onze
schuldigheid doorkruist, ons lot heeft Hij ten goede gekeerd. Dit is
de heilige nacht waarin duisternis wijkt en zonde wordt vergeven,
vreugde komt voor droefheid, een gelukkige nacht, waarin God en
mensen elkander vinden.
Heilige Vader, aanvaard in deze glorierijke paasnacht het loflied
dat de kerk U toezingt nu zij haar licht heeft ontstoken. Laat dit
licht onverminderd schijnen, morgen en alle dagen in alles wat wij
doen, in heel ons leven. Laat het zijn als de verrezen Christus, de
morgenster, die, eens verrezen, nu nimmermeer zal ondergaan.
Wij bidden U, Heer, die ons geschapen heeft, geef vrede in onze
dagen, laat de vreugde van dit paasfeest voor ons een blijvende
vreugde zijn door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Allen:

Laat juichen heel het koor van Gods gemeente, laat juichen om
zo’n grote Koning, juichen om de Overwinning! Laat de
trompetten klinken in het rond!

Allen doven de kaarsen en gaan zitten
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DEEL II – DIENST VAN HET WOORD
Inleiding
Lezing 1 – Gen. 1, 1 – 2, 2
Uit het boek Genesis
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg;
duisternis lag over de diepte en een hevige wind joeg de wateren op. Toen sprak
God: “Er moet licht zijn!” En er was licht. En God zag dat het licht goed was.
God scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde God dag, en de duisternis
noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag.
God sprak: “Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen
het ene water en het andere.” En God maakte het uitspansel; Hij scheidde het water
onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel
noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de tweede dag.

God sprak: “Het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat
het droge zichtbaar wordt.” Zo gebeurde het. Het droge noemde God land, en het
samengevloeide water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was. God sprak:
“Het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en
vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen met zaad erin.” En uit het
land schoot jong groen gras op, zaadvormend gewas, in allerlei soorten, en bomen
die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het
goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de derde dag.

God sprak: “Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht
zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten, als voor de
dagen en de jaren en tevens als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te
verlichten.” Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om
over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht en Hij maakte ook
de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om
te heersen over de dag en over de nacht en om het licht en de duisternis uiteen te
houden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was
de vierde dag.
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God sprak: “Het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de
vogels vliegen langs het hemelgewelf.” Toen schiep God de grote gedrochten van de
zee en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort, en al de
gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en
Hij sprak: “Weest vruchtbaar en wordt talrijk; gij moet het water van de zee bevolken
en de vogels moeten talrijk worden op het land.” Het werd avond en het werd
ochtend; dat was de vijfde dag.
God sprak: “Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort: tamme
dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort.” Zo gebeurde het. God
maakte de wilde beesten, soort na soort, de tamme dieren, soort na soort. En God
zag dat het goed was. God sprak: “Nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op
ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, de vogels vn de lucht, over
de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond
kruipt.” En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem;
man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen: “Weest
vruchtbaar en wordt talrijk, bevolkt de aarde en onderwerpt haar; heerst over de
vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de
grond kruipt.”
En God sprak: “Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem
aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten: zij zullen u tot voedsel dienen.
Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de
grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft geef Ik het groene gras als voedsel.” Zo
gebeurde het. God bezag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was.
Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.
Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze toegerust zijn. Op
de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op
de zevende dag van het werk dat Hij verricht had.

Woord van de Heer. A: Wij danken God.
Psalm 8-II

Heer onze Heer hoe machtig is uw naam

Refrein:
Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam allerwegen op aarde.
Gij die uw majesteit toont aan de hemel,
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Gij opent de mond van weerloze kinderen,
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen.

Refrein.

Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt,
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat.
Refrein.
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt
en met luister en glorie gekroond.
Gij doet hem het werk van uw handen beheren
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd.

Refrein.

Schapen en runderen, alles en alles
en ook de dieren in het vrije veld
de vogels van de hemel, de vissen van de zee,
al wat er wandelt op de paden van het water.

Refrein.

Gebed
Lezing 3 – Ex. 14, 15 – 15, 1
Uit het boek Exodus
In die dagen sprak de HEER tot Mozes: “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, als Ik Mij
verheerlijk ten koste van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners.” De engel van
God die aan de spits van het leger der 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 heel die nacht 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.
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De Egyptenaren zetten de achtervolging in; alle paarden van Farao, zijn wagens en
zijn wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan 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 de 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 tegen
ons.” Toen sprak de HEER tot Mozes: “Strek uw hand uit over de zee, dan zal het
water terugstromen over de Egyptenaren en hun wagens en wagenmenners.” 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 vluchtten 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: sraël
zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen Israël het machtige optreden van
de HEER tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag voor de HEER: zij stelden
vertrouwen in de HEER en in Mozes zijn dienaar. Toen hieven Mozes en de
Israëlieten ter ere van de HEER een lied aan.
Woord van de Heer. A: Wij danken God.
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: Hun God doet wonderen,
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
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die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Gebed na de Derde lezing
Lezing 5 – Jes. 55, 1-11
Uit de profeet Jesaja
Zo spreekt God de HEER: “Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Ook gij die
geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen.
Komt kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat
geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? Luistert, luistert naar Mij: dan eet gij wat
goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij en
luistert en gij zult leven. Een blijvend verbond ga Ik sluiten met u; de gunst, aan David
verleend, verloochen Ik niet. Hem heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren, tot
vorst en gebieder over de naties. Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij niet kent en
een volk dat u niet kent, snelt naar u toe omwille van Israëls Heilige, die u
verheerlijkt. Zoekt de HEER nu Hij zich laat vinden, roept hem aan nu Hij nabij is. De
ongerechtige moet zijn weg verlaten, de zondaar zijn gedachten; hij moet naar de
HEER terugkeren - de Heer zal zich erbarmen - terug naar onze God, die altijd wil
vergeven. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw
wegen - zegt het orakel van de HEER - maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten.
Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren wanneer zij
de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht, zodat zij groen wordt, wanneer zij
het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan de eter, zó zal het ook gaan
met het woord dat komt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug;
het keert pas weer wanneer het mijn wil volbracht heeft en zijn zending heeft
vervuld.”
Woord van de Heer. A: Wij danken God.
Tussenzang -Gij, dienaars, aan den Heer gewijd

GvL Psalm 134
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Gij, dienaars, aan de Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.
Die in het huis des Heren zijt,
zegent zijn naam en majesteit.
Zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.
Uit Sion, aan de Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep
Gebed na de Vijfde lezing
Eer aan God - Allen staan

Eer aan God in den hoge,
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; Gij, die zit
aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer; Gij alleen de Allerhoogste,
Jezus Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

Gebed
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Lezing 8 – Rom. 6, 3-11
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters,
Gij weet toch dat de doop waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus ons
heeft doen delen in zijn dóód? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven,
opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals Christus door de macht van zijn
Vader uit de doden is opgewekt. Zijn wij één met Hem geworden door het beeld van
zijn dood dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding, in de overtuiging dat
onze oude mens met Hem gekruisigd is; daardoor is aan het bestaan in de zonde een
einde gekomen, zodat wij niet langer aan de zonde dienstbaar zijn. Want wie
gestorven is is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij weten dat Christus, eenmaal
van de doden verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem.
Door de dood die Hij gestorven is heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde;
het leven dat Hij leeft heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf
beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.
Woord van de Heer.

A: Wij danken God.

Alleluia

(Allen staan)

Evangelie – Mt. 28, 1-10
De Heer zij met u. A: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
A: Lof, zij U, Christus.
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 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.
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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: “Wees gegroet.”
Ze traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem.
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.
Woord van de Heer.

A: Wij danken God.

Alleluia
Homilie
DEEL III – VIERING VAN HET DOOPSEL

Allen staan op en ontsteken zelf hun kaarsje aan met het licht van de paaskaars
Hernieuwing van de doopbeloften
Bisschop:

Allen:
Bisschop:

Allen:
Bisschop:
Allen:

Zult u zich te allen tijde verzetten
tegen kwaad en onrecht
om in vrijheid te leven als kinderen van God?
Ja, dat beloof ik.
Zult u zich verzetten
tegen de bekoring van zonde en onrecht,
zodat het kwaad zich niet van u meester maakt?
Ja, dat beloof ik.
Zult u de Heer uw God dienen
en Hem alleen?
Ja, dat beloof ik.

Bisschop:

Gelooft u in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?

Allen:

Ik geloof.
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Bisschop:

Allen:
Bisschop:

Allen:
Bisschop:

Allen:

Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eengeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?
Ik geloof.
Gelooft u in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven?
Ik geloof.
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 zonden,
ons door zijn genade bewaren tot het eeuwig leven
in Christus Jezus onze Heer.
Amen.

Allen doven de kaarsen en gaan zitten
Voorbede
Acclamatie na elke voorbede: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

DEEL IV – EUCHARISTIE
Bereiding van de gaven
Offerandelied

De Heer is waarlijk opgestaan

(GvL 424)
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De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia,
nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia.
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia.
Verrees in Glorie van de dood, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia.
De schepping is om U verblijd, alleluia.
De morgen van de eerste dag, alleluia.
Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia.
Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, alleluia.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia.
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Gebed over de gaven

Eucharistisch Gebed
Bisschop: De Heer zij met u.
Allen:
En met uw geest.
Bisschop: Verheft uw hart.
Allen:
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Bisschop: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen:
Hij is onze dankbaarheid waardig.
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en genezing te
vinden, zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, maar vooral in deze nacht
die Gij gemaakt hebt bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons
geslacht. Hij, die voor ons geworden is het Lam dat wegdraagt de zonden der wereld.
Onze dood is Hij gestorven, voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood; Hij is
opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest
vervult ons, mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de
machten en de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
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Heilig, heilig, heilig
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven
met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van
Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood,
sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem
zijn leerlingen met deze woorden: NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS
DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN
WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
B:
A:

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk
van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te
staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van
Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één
enige kudde.

Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde
volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en Willem onze bisschop,
en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters,
die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op
aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de
moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en met
alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het
eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.
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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.
A: Amen.
Onze Vader
Verlos ons Heer …
Want van U is het koninkrijk …
Gebed om vrede
Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd …
Lam Gods
Communie
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
Lichaam van Christus.
A: Amen
Christus die verrezen is

GvL 411

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen.
't Maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Refrein:
Broeders, vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.
Refrein:
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Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven.
't Maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.
Refrein:
Gebed na de communie
Aansteken van de paaskaarsen voor andere kerken in onze parochie
Plechtige zegen in de paasnacht en zending
Slotlied - U zij de glorie.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.
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 immermeer.
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 immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn Goddelijk wezen is 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 immermeer.
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1e Paasdag
Openingslied: Christus die verrezen is. Berne-boekje
bladzijde 22
Christus die verrezen is, doet ons samenkomen;
’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen.
Broeders vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
Alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.
Broeders vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.
Broeders vrij en opgericht, alleluja, heft uw ogen,
alleluja naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.
Heer ontferm U: Berneboekje Berne bladzijde 3
Gloria: Boekje Berneboekje bladzijde 4
e

Tussenzang na 1 lezing: Psalm 118 Berneboekje bladzijde 6
Voorbeden: Jesus remember me (Taizé)
Offerandelied: De Heer is waarlijk opgestaan. Berneboekje bladzijde 20
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia,
nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia.
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia.
Verrees in Glorie van de dood, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia.
De schepping is om U verblijd, alleluia.
De morgen van de eerste dag, alleluia.
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Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia.
Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, alleluia.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia.
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Heilig, heilig, heilig:

Berne-boekje bladzijde 12

Eucharistische acclamatie: Berneboekje blz. 12
Lam Gods: Berne-boekje bladzijde 14
Communielied: Blijf hier onder ons
Slotlied: U zij de glorie Berneboekje bladzijde 21
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij d victorie nu en immermeer.
Zie Hem verschijnen Jezus onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezing
en zegt telkenkere: “Christus overwint.”
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij d victorie nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij d victorie nu en immermeer.
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1e Paasdag van 11.30 tot 13.00 uur kerk
open
Gedurende deze periode is het Allerheiligste uitgesteld in de
monstrans.
De kerk is open voor aanbidding van het allerheiligste,
persoonlijk gebed, kaarsje aansteken, moment van bezinning.
Mgr. Woorts is aanwezig voor een pastoraal gesprek of biecht.

2e Paasdag 13 april, voorganger: pastor Schyns
Openingslied: Christus die verrezen is
e
Zie 1 Paasdag
Heer ontferm U: Berneboekje bladzijde 3
e

Na 1 lezing:

Psalm 16 GVL blz 19

Antifoon:
God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek
Refrein:
Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, Ik wankel niet, zijn hand houd mij vast
Ik zeg tot de Heer: Gij zijt mijn Heer. Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij maar kies
voor degenen die hier op aarde zijn zoals Gij.
Refr.
Niets wil ik weten van hen die betalen met bloed en offer aan hun idool.
U zal ik erven, U mag ik drinken, Gij zijt mij lot, vruchtbare grond.
Antifoon
Refr.
U zal ik loven, Gij die mij raad verschaft, stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht.
Ik kom tot mijzelf en zonder angst leg ik mij neer: Gij laat niet toe dat ik val in het
niets.
Refr.
Gij zult mij leren te overleven. Onder uw ogen leef ik op. Koesteren zult Gij mij in uw
hand.
Antifoon
Refr
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Lied tijdens klaarmaken altaar
Boekje Berne lied 4 bladzijde 17:
Aanbidt en dankt uw Vader, God, die leeft van eeuwigheid.
Aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en loof zijn Naam, bezingt zijn wondermacht.
Dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de Koningszoon, die in de wereld kwam
en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn mensen uit op ’t grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand, daar heerst een goede geest.
Heilig, heilig, heilig: Berneboekje bladzijde 12
Eucharistische acclamatie: Berneboekje blz. 12
Lam Gods: Berneboekje bladzijde 14
Communielied: Berneboekje lied 15 bladzijde 23
Alleluja, wij heffen ‘t aan:
de Heer is waarlijk opgestaan.
En waar ik ben of waar ik ga,
mijn ziele zingt: alleluja.
Dit is de grote blijde dag,
die David in zijn geest voorzag.
Zingt nu met vreugd’ zo zing ik na,
het blijde lied: alleluja
Lof zij het Lam, dat door zijn bloed
voor onze zonden heeft geboet.
Zijn bittere dood schonk ons gena’,
zo zingen wij: alleluja.
Slotlied: Berneboekje lied 11 bladzijde 21
e
Zie 1 Paasdag
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Gebed van de bisschoppen
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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DIACONAAL LOKET
Een luisterend oor nodig, of een helpende hand?
U kunt bij ons terecht!

In deze tijd van de Coronacrises zijn we er nog meer om u te ondersteunen.






Iemand die zijn/haar verhaal kwijt wil
Boodschappen die gedaan moeten worden
Contact met een pastor
Een klusje dat nu onoverkomelijk is
Of… vult u het zelf maar in

Kunnen wij iets voor u doen?
Of wilt u vragen of wij iets voor iemand anders kunnen doen?
Wilt u een gesprek (webmail of telefonisch)?
Laat het weten.
U kunt ons bereiken via e-mail diaconaal.loket@hhart-maarssen.nl
Heeft u een dringende vraag, bel ons dan even.
u kunt ons bereiken op 0624444101
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Bijdrage voor het onderhoud van de kerk en de pastorale
voortgang
Beste parochiaan,
Normaal ontvangt de geloofsgemeenschap elke zondag uit de collecten een
bijdrage voor de voortgang van de gemeenschap. Doordat we geen vieringen
hebben, lopen we deze inkomsten mis, terwijl veel kosten blijven doorlopen.
Te denken aan onderhoud gebouwen, salarissen van de voorgangers, kosten
erediensten en in deze tijd de digitale ondersteuning van de vieringen.
U kunt de bijdrage die u gewoon bent te geven ook overmaken via rekening
NL29 INGB 0000 588385 of via onderstaande QRcode.
Misintenties kunt u blijven opgeven. Ze worden elke zondag voorgelezen.
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