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In al haar kwetsbaarheid mag hoop gekoesterd worden. 
Omwille van die Ene. 
Zijn leven was zo onvoorwaardelijk 
en diep in ons bestaan geworteld 
dat geen grafsteen zwaar genoeg kon zijn. 
Dood reikt niet verder dan de liefde. 
Sta op en durf die weg te gaan. 
Laat Hem in taal en teken weer herkenbaar worden. 
 
 



Wijding van het vuur  
Ward : Goddelijke schepper van wat bezielt en leven geeft, zegen dit paasvuur in onze handen. Jij 
bent het die heilig vuur in ons wil aansteken om licht en warmte van ons bezit te laten nemen, zodat 
wij worden als geliefden voor elkaar.    Mogen alle aanwezigen en heel onze parochie dit goddelijke 
vuur brandend houden tot eer en glorie van U, God en tot heil en zegen van alle mensen. Amen 
(Ward steekt aan het vuur de paaskaars aan en brengt zo het paasvuur en het licht in ons midden .)  
Ward : Licht van Christus !     Allen : Heer, wij danken U ! 
(Wij steken onze kaarsen aan met het vuur van de paaskaars en geven het licht aan elkaar door. ) 
Ward : Licht van Christus !     Allen : Heer, wij danken U ! 
Ward : Licht van Christus !     Allen : Heer, wij danken U ! 
(kaarsen op het altaar worden aangestoken) 
Chris : Laat nu deze paaskaars branden als het licht van deze nieuwe dag. Moge dit vuur het licht van 
Christus in onze harten ontsteken en zo doen schijnen naar al onze medemensen. Ontsteek het licht 
in onze huizen, zodat wij in vriendschap en gastvrij met elkaar omgaan. Ontsteek het licht in alle 
uithoeken van de wereld, dat er vrede en vergevingsgezindheid moge groeien. Ontsteek het licht in 
deze kerk, in onze parochie, opdat wij in Jezus' licht met elkaar verbonden mogen leven. Aan 
iedereen een warm welkom in deze paasviering. 
Wij zingen als intredelied : Dit is de dag 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven. Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, heeft Hij ons licht aangeheven. 
Waren we dood door de zonde, verminkt en verloren, doven van harte, verhard om zijn Woord niet te horen. Hij is zo groot, Hij overmande de dood. Wij zijn in Jezus herboren. 
Nu zend uw Geest als een vuur, als een stem in ons midden, dat wij van harte elkander verstaan en beminnen, en zo voortaan eren Gods heilige Naam en Hem in waarheid aanbidden. 
 
Ward : Goede vrienden, iedereen van harte welkom op deze paaszondag. Bijna 2000 jaar geleden kregen Jezus' leerlingen de kern van ons geloof aangereikt bij het lege graf. Hun paas ervaring is de basis van ons geloof in Jezus Christus vandaag. Wij willen dit samen  uitbundig vieren in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen.  
Vraag om ontferming   
Ward : Bij het begin van deze viering willen wij het even stil maken en kijken we diep in ons hart naar 
al onze tekortkomingen. We weten dat Gods liefde voor ons nooit ophoudt. Hij vindt het natuurlijk 
beter wanneer wij het juiste doen, maar Hij weet dat we niet volmaakt zijn. Hij heeft altijd hoop voor 
ons, zelfs wanneer we van het rechte pad afdwalen.   
 



Noëlla :  Wij zijn soms blind voor andermans noden. Vergeef ons Heer. 
Samen : Tot zeven maal zeventig maal, vergeef ik een ander zijn schuld. Tot zeven maal zeventig maal, de Heer heeft met mij ook geduld. 
Jos : Wij zijn soms doof voor andermans verhaal. Vergeef ons Heer. 
Samen : Tot zeven maal ... 
Tina : We zijn soms gevoelloos voor andermans lijden. Vergeef ons Heer. 
Samen : Tot zeven maal ... 
Herbert : Wij zijn soms verlamd en laten onze medemens zo in de steek. Vergeef ons Heer. 
Samen : Tot zeven maal ... 
Ward : Laat onze ogen U zoeken, God, in het vroege morgenlicht, zoals het ons zoekt. Laat ze u zoeken in het woord van wie ons begroet. Laat ze u zoeken in de vragen die ons recht naar de ziel gaan. Laat ze u zoeken in de glimlach van een onbekende. 
Samen : laat onze ogen U zoeken, God, in de vredige loop van seizoenen. Laat ze u zoeken in de nabijheid van geliefden. Laat ze u zoeken wanneer ons hart geen rust kent. Laat ze u zoeken terwijl de avond over ons komt. 
Gloria ( wij zingen samen )  
Loof nu de Heer , alleluia; loof nu de Heer, alleluia; loof nu de Heer, alleluia; loof nu de Heer. 
Openingsgebed 
Ward : Heer Jezus, te groot voor ons verstand is dit geheim, te overweldigend voor ons gevoel is deze liefde ! Wij zijn als de vrouwen op Paasmorgen : met veel tederheid zoeken wij naar U, maar we zijn ook angstig voor wat we niet kennen. Wij zijn als de mannen op Paasmorgen die niet geloven in woorden van hoop. Toch komen ook wij, net als zij, om U te zoeken, we delen in hun verwondering : het graf is leeg. U leeft ! Heer Jezus, laat de grootsheid van dit geheim ons elke dag meer vervullen, en help ons aan elkaar de blijde boodschap te brengen : 'Jezus is verrezen, Hij leeft!' 
Het verhaal van de drie bomen : Kris 
Hoog op een berg stonden eens drie boompjes te mijmeren over wat ze wilden worden als ze groter zouden zijn. De eerste keek naar de sterren die als briljanten boven hem schitterden. "Ik wil een schat bewaren", zei hij. Ik wil beladen zijn met goud en gevuld met edelstenen. Ik zal de mooiste schatkist van de wereld zijn". De tweede boom keek naar het beekje dat zijn weg naar de oceaan vervolgde. "Ik wil een groot zeilschip zijn, zei hij. Ik wil grote oceanen bevaren en machtige koningen vervoeren. Ik zal de sterkste boot van de wereld zijn". Het derde boompje keek naar het dal beneden hem en zag de stad vol bedrijvige mannen en vrouwen. "Ik wil deze berg nooit verlaten, zei hij. Ik wil zo hoog worden dat, wanneer de mensen stoppen om naar mij te kijken, ze hun ogen zullen opslaan naar de hemel en aan God zullen denken. Ik zal de grootste boom van de wereld zijn!" 
Jaren vervlogen, regens vielen, de zon scheen en de boompjes werden groot. Op een dag beklommen drie houthakkers de berg. De eerste houthakker keek naar de eerste boom en zei : "Dat is een mooie boom. Uitstekend". En in een flits viel de eerste boom, geveld door een bijlslag. "Nu wordt ik een prachtige kist", dacht de eerste boom. "Ik zal een prachtige schat bewaren". De tweede houthakker keek naar de tweede boom en zei: "Dat is een stevige boom. Precies wat ik zoek" En in een flits viel de tweede boom, geveld door een bijlslag. "Voortaan zal ik grote oceanen 



bevaren", dacht de tweede boom. "Ik zal een groot schip zijn en koningen waardig". De derde boom voelde zijn hart stokken toen de houthakker naar hem keek. "Mij is iedere boom goed", dacht deze. En in een flits viel de derde boom, geveld door een bijlslag. 
De eerste boom was blij toen men hem bij de timmerman bracht, maar de timmerman had het veel te druk om aan het maken van schatkisten te denken. Met zijn eeltige handen maakte hij van de boom een voederbak voor dieren. De boom die vroeger zo mooi was geweest was niet bedekt met goud noch met schatten gevuld. Hij was met zaagsel bedekt en met hooi gevuld om de hongerige dieren van de boerderij te voederen. De tweede boom glimlachte toen de houthakker hem naar de scheepswerf bracht, maar die dag dacht niemand eraan een zeilschip te bouwen. Met grote hamerslagen en flink gezaag werd van de boom een eenvoudige vissersboot gemaakt. Veel te klein en te kwetsbaar om een oceaan of zelfs ook maar een rivier te bevaren, werd hij naar een meer gebracht. Iedere dag vervoerde hij vrachten dode vissen die vreselijk sterk roken. De derde boom werd erg droevig toen de houthakker hem in stukken zaagde om er grote balken van te maken die hij opstapelde op de binnenplaats. "Wat is er toch gebeurd?" vroeg de boom zich af die vroeger heel groot was geweest. Ik wilde alleen maar op de berg blijven en aan God denken". 
Vele dagen en nachten gingen voorbij. De drie bomen vergaten bijna hun dromen. Maar op een nacht scheen het licht van een gouden ster op de eerste boom toen een jonge vrouw haar pasgeboren kind in de kribbe legde. "Ik had graag een wieg voor hem willen maken", mompelde haar echtgenoot. De moeder pakte zijn hand vast en glimlachte terwijl het licht van de ster glinsterde op het gladde hout. "Deze kribbe is prachtig", zei ze. En plotseling begreep de eerste boom dat hij de kostbaarste schat van de wereld droeg. 
Andere dagen en andere nachten gingen voorbij, maar op een avond vulden, dicht opeen gepakt, een vermoeide reiziger en zijn vrienden de oude vissersboot. Terwijl de tweede boom rustig over het water voer, viel de reiziger in slaap. Plotseling barste het onweer los en de storm verhief zich. De kleine boom trilde. Hij wist dat hij niet sterk genoeg was om zoveel mensen veilig in wind en regen te vervoeren. De reiziger werd wakker. Hij stond op en zei:" Vrede." En de storm bedaarde zo snel als ze verschenen was. En plotseling wist de tweede boom dat hij de koning der hemelen en der aarde vervoerde. 
Enige tijd later, op een vrijdag, toen de zon opging en de hele aarde beefde van een immense vreugde, wist de derde boom dat Gods liefde alles anders had gemaakt. De eerste boom had Hij mooi gemaakt. De tweede boom had Hij sterk gemaakt. En telkens als de mensen aan de derde boom zouden denken, die een kruis was geworden, zouden ze aan God denken. Dat was veel beter dan de grootste boom van de wereld te zijn. 
 
Als meditatie lied zingen wij : Gedenken wij dankbaar 
Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven ,zijn dood en verrijzenis,en dat wij oprecht tot 
Jezus ons bekeren, die onze God en leidsman ten leven is. 
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, was Jezus de weg niet ten eind gegaan, wie zouden wij 
zijn, als Hij niet was gekomen om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, die tot de dood 
zich prijs heeft willen geven, Zoon van God, ons aller knecht is geweest. 
 
Evangelie : Johannes 20,1-9 



Homilie ( er wordt een band met het water gelegd) 
Wijding van het water ( water wordt in de doopvont gegoten) 
Ward : Water,jij bent levengevend, dorstlessend. Water, jij reinigt en verkwikt. Water, jij bent niet 
door mensenhanden gemaakt. Wij hebben eerbied voor uw kracht en uw heiligheid.  God, zegen met 
uw goddelijke hand dit water van uw schepping. Trek als een bronader door ons, zoals Gij hebt 
gedaan met Jezus. In naam van de Vader + en de Zoon + en de Heilige Geest + Amen. 
(we steken onze kaars opnieuw aan aan de paaskaars) 
Vernieuwing van onze doopbeloften 
Ward :  Wij geloven in God, onze Heer. Hij is de kern, de Bron van ons bestaan en van alles wat leeft. 
Samen: Wij geloven dat God bij ons is zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen, zoals een 
moeder die met zorg en liefde zich om haar kinderen ontfermt. Wij geloven in een God die wil dat 
niemand iets te kort komt. 
Ward : Wij geloven dat dankzij Zijn Zoon Jezus Gods Liefde handen en voeten heeft gekregen. Wij 
geloven dat Jezus niet tevergeefs heeft geleefd of gestorven is, maar dat Hij elke dag opnieuw 
opstaat in mensen die vandaag Zijn Liefde waarmaken.  
Samen: Wij geloven dat Gods Geest in ieder mensenbestaan aanwezig is. Wij geloven dat er in 
onszelf iets van dat goddelijke en heilige vuur woont. Wij willen er over waken dat niets of niemand 
dat vuur kan doven. 
Ward : Wij geloven in een gemeenschap van mensen die samen de weg gaan van breken en delen, 
van eenvoudige goedheid en verbondenheid met elkaar, van recht en vrede onder elkaar. 
Samen: Wij geloven dat God ons levengevende hoop geeft, dat Hij de toekomst is en dat Zijn Liefde 
sterker is dan onrecht en de dood. Amen. 
Besprenkeling met doopwater 
Jos : Ward, onze parochiepriester zal ons nu besprenkelen met dit gewijde water. Wij herdenken op 
deze wijze onze eigen doopbelofte en maken een kruisteken. 
Voorbeden 
Ward : al wat onze geloofsgemeenschap in lief en leed ter harte gaat, leggen wij in Gods handen : 
Herbert : de intenties van de dag 
Ward : verbonden met de grote geloofsgemeenschap bidden wij :  
Tina : Maak dat wij elkaar aansteken om lichtvoetig kleur te brengen waar grijze beslotenheid de 
toon aangeeft. Laat ons bidden. 
Samen : God onze heer, wij bidden U verhoor ons. 



Chris : Maak dat wij het leven dragen, hoeden, vieren en vleugels geven. Dat wij voor moederaarde, 
waar het nieuwe in ontkiemt, goed zorgen.  Laat ons bidden. 
Samen : God onze heer, wij bidden U verhoor ons. 
Jos: maak dat wij het onverdeelde blootleggen, rangorde en macht ten spijt. Dat wij vol vertrouwen 
en onvoorwaardelijk leven in de intuïtie van de liefde. Laat ons bidden. 
Samen : God onze heer, wij bidden U verhoor ons. 
Kris : Maak dat wij ons voegen bij de vrouwen van Paasmorgen. Dat wij de kilte doorbreken en in 
eigen naam spreken over hoop en opstanding. Laat ons bidden. 
Samen : God onze heer, wij bidden U verhoor ons. 
Ward : Maak dat de paus, de bisschoppen, de priesters en de diakens, dat allen die in dienst van de 
Kerk mensen tegemoet treden, steeds bedacht zijn op het bevrijden van mensen, dat zij mensen 
aanzetten tot verbondenheid met elkaar en met God. Laat ons bidden. 
Samen : God onze heer, wij bidden U verhoor ons. 
(De gaven worden aangebracht. De omhaling van vandaag is bestemd voor Broederlijk Delen. 
Hiermee steunen wij de boeren in Burkina Faso bij hun strijd tegen het te kort aan broodnodige 
regen op hun land. Wij danken jullie voor jullie milde gift.) 
 Als tafellied zingen wij : Ik bied U dit brood 
Ik bied U dit brood, 't is als gave niet groot, neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand. Want in 
wijn en in brood, kom ik los van de dood, reikt de hemel, de aarde, de hand. 
Heer, Heer, neem het aan, neem mezelf,neem mijn hart, mijn verstand. Want in wijn en in brood, 
kom ik los van de dood, reikt de hemel, de aarde, de hand. 
Ik bied U de wijn, die een teken moet zijn, van een nieuw en een enig verbond. Waarin Gij hebt 
hersteld, wat door zondig geweld, ook in mij door het kwaad werd gewond. 
Heer, heer, neem het aan, neem mezelf,neem mijn hart, mijn verstand. Want in wijn en in brood, 
kom ik los van de dood, reikt de hemel, de aarde, de hand. 
Groot dankgebed 
Ward :  De Heer zij met U. 
Samen : En met uw Geest. 
Ward :  Verheft uw hart. 
Samen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Ward :  Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Samen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 



Ward  : Liefdevolle en nabije God, vol geloof en toch twijfelend richten wij ons tot U. Gij zijt ons nabij 
 in onze medemensen, in hen die ons helpen en in hen die onze hulp aanvaarden, reikt Gij ons 
 Uw hand. 
Samen  : Wij danken U voor allen die ons woorden van hoop en vrede toespreken, die ons nabij 
 blijven in uren van angst en onzekerheid, in uren van pijn en eenzaamheid, die met ons 
 meegaan en ons - alleen al door hun aanwezigheid - doen groeien tot nieuwe levenskracht. 
Ward :  Wij danken U voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren, voor wat ons mild en 
 hoopvol stemt, voor wat ons nieuwe perspectieven biedt, voor wat onze diepste 
 levenskracht aanspreekt. 
Samen : Wij bidden, open ons hart voor de vragende aanwezigheid van onze medemensen, open 
 onze ogen, opdat wij het zoeken van mensen zouden zien, open onze oren, opdat wij het 
 diepste verhaal van mensen zouden horen. Geef dat wij ons zo bewust mogen worden dat 
 breken en delen het geheim is van een intens en gelovig samenleven. Zo komen wij op het 
 spoor van Jezus. 
(We staan eerbiedig recht) 
Ward  : Bewaard werd ook dit gebaar van Hem. 'Blijf dit doen' , sprak Hij, Hij nam het brood, brak het 
 en deelde het onder zijn vrienden en zei : 'Neem van dit brood, en eet ervan : dat ben ik, mijn 
 lichaam, mijn leven voor U gegeven. Doe dat ook.' 
 Hij nam de beker met wijn in Zijn handen en dankte U en zei : 'Dit is de beker met mijn 
 bloed,mijn leven voor u uitgedeeld, drink ervan en doe dat ook. Want zo blijf ik levend in uw 
 midden.' 
(We gaan terug zitten) 
Samen : Zijn brood, gedeeld en gebroken, kan aan ieder van ons vertellen 'ik wil zorg voor je dragen'. 
 Brood spreekt ons van aandacht en openheid naar medemensen toe. 
Ward :  God, laat dit brood voor ons een uitnodiging zijn om met open handen en een warm hart 
 naar mensen toe te gaan en hen te omringen met luisterende aandacht. 
Samen : Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn, om schouder aan schouder de weg van 
 het leven te gaan, om te groeien naar Uw beeld en gelijkenis. 
Ward : Ook vandaag zijn wij hier samen in verbondenheid met God en met elkaar. Ook met hen die 
 overleden , maar niet vergeten zij. Wij worden uitgenodigd om gemeenschap te vormen, 
 rondom het brood van leven dat aanwezig is in ons midden. 
Onze Vader ( Om onze verbondenheid zichtbaar te maken , vormen wij een kring rond het altaar. We 
bidden samen het Onze Vader.) 
Vredeswens 
Ward : Wij kunnen de vrede aan elkaar leren wanneer we op zoek gaan naar het goede in elkaar. 
Wanneer we nijd en grief uit de wereld bannen, ons hart openen voor iedereen. De vrede is daar 



waar mensen vriendschap sluiten met elkaar en de liefde om zich heen strooien. Vrede is daar waar 
mensen elkaar de hand reiken en in een warme vreugdezang Gods vrede aan alle medemensen 
wensen. Laten wij die vrede van de Heer dan ook delen met elkaar.  
Als vredeslied zingen wij samen  :  
Sjaloom, Gods vrede kome over u. Sjaloom, breng Gods vrede bij de mensen om je heen. Sjaloom, 
dan komt ook Gods vrede over U. 
Communie 
Ward : Zie het lam Gods dat weg neemt de zonden der wereld. 
Samen : Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. 
(De paas klokken hebben zeker en vast nog wat eieren over gehad voor de kinderen van onze 
parochie. Zij kunnen nu al eens een kijkje gaan nemen om en rond de kerk.) 
Communiegedachte  : Noëlla 
Christus, Heer 
Het is nog donker als  Maria Magdalena in alle vroegte naar U op zoek gaat. Hoe groot is haar 
verwondering : de steen is weggerold ! 
Zij mag zijn eerste  getuige zijn  : zij mag de onweerstaanbare boodschap brengen van Zijn verrijzenis. 
De twee leerlingen die zij meeneemt zouden er duizenden en duizenden worden. Want zij zagen en 
geloofden - door U niet te zien. 
Laat ons worden zoals Maria Magdalena en getuigenis afleggen van uw verrijzenis : de dood heeft 
niet het laatste woord, maar de liefde! 
Duisternis is niet wat ons wacht, maar uw liefdevol licht! 
De steen is weggerold, U bent opgestaan, Alleluja ! 
 
Wij zingen als slotlied : De Heer is waarlijk opgestaan  
De Heer is waarlijk opgestaan,Alleluia(bis) 
Zoek hem bij de doden niet, maar versta het nieuwe lied, 
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia ! 
De Heer is waarlijk opgestaan,Alleluia(bis) 
't licht schijnt in de duisternis, zie hoe groot zijn luister is 
De Heer is waarlijk opgestaan,Alleluia(bis) 
 



Zegen en Zending 
Ward : Beste vrienden, van harte dank voor het meevieren op deze mooie paaszondag. Elk jaar opnieuw in de lente herdenken wij met onze geloofsgemeenschap de Verrijzenis van Jezus. De symboliek van  het lege graf is zo veel sterker dan Jezus' kruisdood. Maar geen nieuw leven zonder  lijden en sterven. In deze menselijke realiteit is Hij ons voorgegaan zodat wij ons hieraan kunnen optrekken en hierin kunnen en mogen geloven. Willen wij deze boodschap van hoop meedragen naar onze thuis en hiervan getuigen aan iedereen die het horen wil. Willen wij dan tot slot het zegen lied nog samen zingen. 
 
VROLIJK PAASFEEST 
 
Elke zondag opnieuw vieren wij aan de tafel van de Heer om 10.00 u in onze parochiekerk. Een warm welkom aan iedereen. Men zegge het voort. 
Neem dit boekje gerust mee naar huis en doe er iemand een plezier mee. 
 
 
 
 


