
 
 

 
 
 
 
 

Eucharistieviering 1e Paasdag 17 april 2022 
 

Celebrant: Harrold Zemann 
m.m.v. het Emmauskoor o.l.v. Louise Janssen 

Brian Lamb, orgel 
 
 



 
Openingslied: Christus die verrezen is 
 

 
 
Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.  
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen.  Refrein 
 
Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.  Refrein 
 

 
Kruisteken en begroeting 
 
 
Besprenkeling met water dat tijdens Paaswake gezegend is 
 
 
Bron van alle leven 

 



  
          Refrein 
  
 Ooit heeft uw mond gesproken; 

Toen werd het licht, en het was goed! 
Dat blijft herhaald en zonneklaar  
is Christus als de kandelaar, 
waarop het brandt in volle gloed, 
met liefde aangestoken.     Refrein 

 
Uw liefde brengt ons samen, 

uw schepping zet zich in ons voort. 
Op Christus’ wegen volgen wij, 
zijn leven geeft de toekomst vrij. 
Zijn liefde is uw slotakkoord, 
en vraagt ons ja en amen!     Refrein 

 
Gloria 
 

 
 
 



Openingsgebed 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing uit de Handelingen der Apostelen, 10, 34a. 37-43 
 
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: 
„Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn 
optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe 
God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging 
weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel 
stonden, want God was met Hem. 
En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem 
gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. 
God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, 
niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren 
uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij 
uit de doden was opgestaan. 
Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de 
door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. 
Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af; dat ieder die in Hem gelooft 
door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt." 
Woord van de Heer. – Wij danken God 
  
Psalm 118 III, Mijn God zijt Gij 
 
Koor: Antifoon:  
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 
mijn God, U in de hoogte steken. 
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, 
zowaar als ik leef. 
 
Allen: 

 
Koor: 
1. Ik was gevangen en riep: God. En Hij heeft mij geantwoord.  

Hij heeft mij de ruimte gegeven, Hij komt voor mij op als een vriend. 



 
Allen: Refrein  

 
2. Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen. 

Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op macht.     
 
Allen: Refrein 

 
3. Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen. 

Ik zal niet sterven, ik zal leven, Hij tilt mij op. 
 
 Koor: Antifoon 
 Allen: Refrein 
 
 

Tweede lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Kolosse, 3, 1-4 
 

Broeders en zusters, als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt  
zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.  
Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven 
en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, 
en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
Woord van de Heer. – Wij danken God  
 
Halleluja 
 

 
 
Koor:  Ik ben de weg, de waarheid en het leven; 
  Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.  Refrein 
 
Coda door koor:       G. Anerio 
 
 
 
 



Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 20, 
1-9 
 
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - 
het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was 
weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus 
beminde leerling en zei tot hen: „Ze hebben de Heer uit het graf genomen 
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd." 
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen 
samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam 
het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen  
maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde kwam ook bij 
het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de 
zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens 
afzonderlijk opgerold op een andere plaats.  
Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen 
naar binnen; hij zag en geloofde want zij hadden nog niet begrepen hetgeen 
er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan. 
Woord van de Heer. – Wij danken God  
 
Verkondiging 
 
Klein Paaslied         Koor 
 
Tussen waken, tussen dromen, in het vroege morgenlicht, 
wordt de steen van ’t graf genomen, horen vrouwen het bericht, 
dat door dood en duisternis Jezus leeft en bij ons is. 
 
Zij die zich als eerste buigen over leven in haar schoot, 
zijn op Pasen kroongetuigen van nieuw leven uit de dood. 
Vrouwen hebben hem ontmoet, weten zich bevrijd voorgoed. 
 
Uit een sprakeloos verleden, weggeschoven, ongehoord, 
wordt een nieuwe tuin betreden, open is de laatste poort, 
sluiers worden weggedaan: het is tijd om op te staan. 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer. 



Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus ,is gekruisigd, gestorven en 
begraven. 
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. 
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader. 
Van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. 
Ik geloof 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, 
Amen. 
 
Voorbede 

 
 
LITURGIE VAN HET ALTAAR 
 
Tafel der armen        Koor 
 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar verblijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 
Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deelgeven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om, 
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
 
 



Priester:  Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden, door God, de almachtige Vader.  
Allen:       Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
 
Gebed over de gaven 
 
 
Sanctus Missa in G, G.B.Casali   Koor   
 
 
Acclamatie na de consecratie         
 

 
 
Onze Vader 
Allen:  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. 
 
Priester:    Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van 
zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de 
zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
 
Allen:   Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. 
 



Vredesritus 
 
Priester:  Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat 
Ik u; mijn vrede geef ik u.’ Let niet op onze zonden, maar op het geloof van 
uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij, die 
leeft in eeuwigheid. 
Allen:      Amen 
Priester:  De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen:       En met uw geest 
 
 
Agnus Dei  Missa in G, G.B.Casali   Koor  
 
 
Communielied: De Heer is waarlijk opgestaan 
 

 
 
 
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 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen en wegzending 
 
Voorganger: 

De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.  
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Slotlied: U zij de glorie 
 
 

 
 

Zie Hem verschijnen: Jezus, onze Heer, 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren blijd’en welgezind 

en zegt telkenkere: “Christus overwint.”   Refrein 

 

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.   Refrein 

 
 



 
 
 

PAASSEQUENTIE 
(vert. J. W. Schulte Nordholt) 

 
Laat ons 't lam van Pasen loven, 

't lam Gods met offers eren. 
Ja het lam redt de schapen, 

Christus brengt door zijn onschuld 
ons arme zondaren tot de Vader. 

Dood en leven, o wonder, 
moeten strijden tesamen. 
Die stierf, Hij leeft, Hij is 

onze koning. 
Zeg het ons Maria, 

wat is 't dat gij gezien hebt? 
Het graf van Christus dat leeg was, 
de glorie van Hem die opgestaan is, 

eng'len als getuigen, 
de zweetdoek en het doodskleed. 
Mijn hoop, mijn Christus in leven 
Zie Hij gaat u voor naar Galilea. 
Waarlijk Christus is verrezen: 

stond op uit de doden. 
O Koning, onze Held, geef ons vrede. 

 


