
 

 

 

 

 

P A A S W A K E  2 0 2 2  

Eucharistieviering, St. Josephkerk in Zeist 

Celebrant: pastor Johan Rutgers 
m.m.v.  het Emmauskoor o.l.v. Louise Janssen  

 Brian Lamb, orgel 
Gerda Giezeman, fluit 

 



PLECHTIGE OPENING VAN DE PAASWAKE (LICHTRITUS) 
 
Zegening van het vuur en ontsteking van de paaskaars 
 
Priester:  
Laat ons bidden. 
God, door uw Zoon hebt Gij aan de gelovigen uw licht geschonken, 
gelijkend op een vuur. Zegen + dit nieuwe vuur en laat ons door deze 
paasviering branden van zo'n groot verlangen naar de hemel dat wij met 
een zuiver hart mogen komen op het feest van het eeuwige licht.  
Door Christus onze Heer. 
Allen: Amen. 
 
In de Paaskaars wordt het kruis getekend met vijf wierooknagels; de 
Paaskaars wordt aangestoken en het licht doorgegeven.  
Bij het doorgeven van het licht wordt driemaal gezongen: 
 

♫ Priester:  Licht van Christus   
 Allen:         Heer, wij danken U.    
 

 
Paasjubelzang:     Laat juichen 
Priester:   

♫ 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 duister thans verdreven is.  
 
 Vol luister straalt de kerk van God op aarde, en juichend klinken 
 Paasgezangen.  
 Laat ook onze eigen tempel luide weerklinken van dit jubellied! 
 



Allen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr. De Heer zij met u 
A. En met uw geest. 
Pr. Verheft uw hart 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig 
Pr. 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. 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 de 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 zijn 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 nimmer meer 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: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      

 

                                   

 
 

 
 
 
 

De kaarsen worden gedoofd en allen gaan zitten. 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
  
Eerste lezing uit het boek Genesis,  1, 1. 26-31a 
 
In het begin schiep God de hemel en de aarde.  
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 van 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. 
Woord van de Heer. Allen: Wij danken God 
 
Gebed 
 
Psalm 104, Zend Gij uw geest 
 

 
 
Verheerlijk mijn ziel, de Heer, 
wat zijt Gij groot, Heer mijn God! 
Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, 
de aarde is vol van uw schepsels.     Refrein 
 
Neemt Gij hen geest weg, dan komen zij om, 
En keren terug tot de aarde. 
Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, 
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.    Refrein 
 



De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan, 
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels; 
Moge mijn woorden Hem aangenaam zijn 
dan zal ik mij in de Heer verheugen.     Refrein 
 
Tweede lezing uit het boek Exodus 14,15- 15,1 
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. 
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 vanuit de wolkkolom en de vuurzuil 
zijn blikken 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 hun 
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 tegen in 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 
heengetrokken, 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. 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 Israelieten ter ere van de Heer een lied aan. 
Woord van de Heer                   Allen: Wij danken God 
 
 
Gebed 
 
 
Een uittochtslied 
 
Koor: Trek ik de zee door dan zal ik je vinden 
         over het water zul je er zijn, 
         Jij kent mijn wegen in den blinde, 
         gaat met mij mee door de woestijn. 
Allen: 

 
 
Koor: Trek ik de zee door dan zul je mij wachten 
         over het water ben je mijn vuur. 
         Dicht aan je hart wil ik overnachten 
         zonder jou heb ik rust noch duur. 
 
Allen:  



 
 
Koor: Trek ik de zee door dan zul je mij vinden 
         over het water stil je mijn pijn; 
         nog ken ik nauw'lijks wie ik beminde, 
         maar ga met mij door de woestijn. 
Allen: 

 
 
 
Derde lezing uit de profeet Jesaja 54, 5-14 
 
Hij die u schiep ... 
Hij is uw Bruidegom, Hij is uw Schepper; zijn Naam is: Heer der 
hemelse machten; Hij wordt genoemd: uw verlosser, Israëls Heilige, God 
van geheel de aarde  
Een verlaten, zielsbedroefde vrouw zijt gij maar de Heer roept u weer bij 
uw naam. Want - zo zegt uw God - kan iemand de geliefde van zijn jeugd 
wel verstoten? 
In een plotselinge opwelling heb Ik u in de steek gelaten maar met een 
grote barmhartigheid zoek Ik u weer op. In een vlaag van toorn 
heb Ik voor een ogenblik mijn aangezicht van u afgewend maar  - zo 
spreekt de Heer, uw Verlosser - met een eeuwige liefde ontferm Ik Mij 



weer over u. Zoals Ik ten tijde van Noach gezworen heb dat de wateren 
de aarde nooit meer zouden bedekken, zo zweer Ik nu nooit meer op u 
vertoornd te zijn en u nooit meer te bedreigen. 
Want de bergen mogen wankelen, de heuvels schudden, maar mijn trouw 
jegens u zal niet wankelen en mijn verbond van liefde niet breken, zegt de 
Heer die u barmhartig is. 
Ongelukkige Stad, door stormen geplaagd en troosteloos, zie, uw 
grondvesten leg Ik met jaspis, uw fundamenten met saffier; uw tinnen 
maak Ik van robijnen, uw poorten van karbonkels, uw muren van 
kostbare stenen. 
Uw kinderen zullen door de Heer onderricht worden en een diepe vrede 
valt uw zonen ten deel. 
Gij zult gegrondvest zijn op gerechtigheid: weet u dus vrij van 
onderdrukking: gij hebt niets te vrezen En vrij van verschrikking: want 
geen verschrikking zal u nog ooit overvallen ! 
Woord van de Heer                   Allen: Wij danken God 
 
Gebed 
 
Lofzang: Looft de Heer met koop’ren trompetten  
 

 
 



Looft de Heer met pauk en bazuinen 
om zijn stralend firmament. 
Looft Hem wat ademt in bossen en tuinen, 
al wat groeit, al wie Hem kent.    Refrein 
 
Looft Hem met harpen, met gouden cimbalen, 
al wie leeft in eeuw en tijd. 
Looft Hem met duizend tongen en talen, 
looft zijn Naam, zijn Majesteit.    Refrein 
 
Gebed 
 
Vierde lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Rome, 6, 3-11 
 
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 Ieven; 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.  Allen: 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.F. Anerio 
 
Evangelielezing: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas, 24, 1-12 
 
Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen zeer vroeg in de 
morgen naar het graf, met de welriekende kruiden die zij klaar 
gemaakt hadden.  
Zij vonden de steen weggerold van het graf, gingen er binnen maar 
vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.  
Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken, stonden er plotseling twee 
mannen voor hen in een stralend wit kleed. 
Toen zij van schrik bevangen het hoofd naar de grond bogen, vroegen de 
mannen haar: „Waarom zoekt ge de levende onder de doden ?  
Hij is niet hier, Hij is verrezen. Herinnert u hoe Hij nog in Galilea tot u 
gezegd heeft: De Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige 
mensenhanden en Hij moet aan het kruis worden geslagen, maar op de 
derde dag zal Hij verrijzen." 
Zij herinnerden zich zijn woorden, ze keerden van het graf terug en 
brachten dit alles over aan de elf en aan al de anderen.  
Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus; 
de andere vrouwen die met hen waren vertelden aan de apostelen 
hetzelfde. 
Maar dat verhaal leek de apostelen beuzelpraat en zij geloofden hen niet. 
Toch liep Petrus ijlings naar het graf; hij bukte zich voorover maar zag 
alleen de zwachtels. Daarop ging hij terug, verbaasd nadenkend over 
hetgeen er gebeurd was. 
Woord van de Heer  Allen: Wij danken God 



Verkondiging 
 

 
ZEGENING VAN HET WATER 

 
 
Priester: Broeders en zusters, laten wij met aandrang bidden tot God, 
onze Heer, dat Hij dit water wil zegenen waarmee wij 
besprenkeld worden ter herinnering aan ons doopsel. Hij moge ons 
vernieuwen om trouw te blijven aan de Geest die wij hebben ontvangen. 
 
Heer onze God, wees in deze nachtwake van Pasen onder uw volk 
aanwezig. Wij gedenken het wonder van de schepping en het wonder van 
onze verlossing, dat nog groter is.  
Zegen + dit water, dat Gij hebt geschapen om aan het land 
vruchtbaarheid te schenken en aan ons lichaam verfrissing en reinheid.  
Met water ook hebt Gij uw volk barmhartigheid bewezen: door de zee 
hebt Gij het bevrijd uit de slavernij en zijn dorst gelest in de woestijn.  
Onder het teken van water hebben de profeten een nieuw verbond 
aangekondigd dat Gij wilde sluiten met de mensen. Door het water, 
dat door Christus werd geheiligd in de Jordaan, hebt Gij de zondige 
natuur van de mens in het bad van de wedergeboorte opnieuw gereinigd.  
Laat daarom dit water voor ons een herinnering zijn aan het doopsel dat 
wij hebben ontvangen, en laat het ons in blijdschap verenigen met allen  
die op Pasen door het doopsel zijn vernieuwd.  
Door Christus onze Heer.   Allen: Amen. 
 
 
 

HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTE 
 
 
Allen gaan staan.  
De kaarsen worden weer ontstoken met het licht van de Paaskaars. 
 
Priester: Broeders en zusters, door het paasmysterie zijn wij in het 
doopsel begraven met Jezus Christus, om met Hem een nieuw leven te 



kunnen leiden. Daarom willen wij, nu de veertigdaagse voorbereiding op 
het paasfeest ten einde is, onze doopbeloften opnieuw uitspreken. 
Want eens hebben wij ons verzet tegen de boze macht en tegen al het 
kwaad dat hij sticht, en hebben wij beloofd God in zijn heilige katholieke 
kerk te dienen.  
 
 
Daarom: 
Zult u zich ten 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 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. 
Gelooft u in God, de hemelse Vader, Schepper van hemel en aarde? 
 Ik geloof. 
Gelooft u in Jezus Christus, zijn enige 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. 
Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk, dat wij met overtuiging 
belijden in Jezus Christus onze Heer. 
 Amen. 
 
 
De priester besprenkelt de gelovigen met het doopwater. 
 
 
 
 



Bron van alle leven 
 

 
 
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 
 
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 
 
Allen doven hun kaars en gaan zitten. 



VIERING VAN DE EUCHARISTIE 
 
Voorbede 

 
 
Klaarmaken van het Altaar 
 
Gij zelf zijt Heer het levend brood 
 

 
 
Die nacht dat Hij verraden werd, 
brak Hij het brood en zei: 
“Eet allen van dit brood, het is 
mijn Lichaam voor uw heil.” 
 
“Ik ben het Brood dat leven geeft, 
aan wie in Mij gelooft; 
Ik doe hem opstaan uit de dood 
wanneer Ik wederkeer.” 
 
Wij delen thans hetzelfde Brood  
tot opbouw van de Kerk. 
’t Geloof dat ons tot eenheid brengt 
in de verrezen Heer. 
 
 



De bereiding van de gaven 
 
Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
 
A: 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. 
 
Eucharistisch gebed:  
 
Pr.  De Heer zal bij u zijn 
A.  De Heer zal u bewaren. 
Pr.  Verhef uw hart. 
A.  We zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A.  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
 
Sanctus     Missa in G., G.B.Casali koor 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 

 
 
 
Onze Vader:      
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome, uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel. 



Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren  
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. 
Pr. Verlos ons, Heer... 

 
A. Want van U is het koninkrijk  

 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
 
 
Agnus Dei     Missa in G., G.B.Casali koor 
 

 
Pr. 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. 
 
 
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. 
 
 
 



 
 
De Heer is waarlijk opgestaan      GVL 424 
 

 
 
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. 
 
 
 

 
 



SLOTRITUS 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen en Wegzending  
 
 
Pr. 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 

 

 

We wensen u allen een Zalig Pasen 


