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Plechtige oPening

Zegening van het vuur�
allen staan

Voorbereiding en ontsteking van de paaskaars

Intocht met de paaskaars

De paaskaars wordt plechtig binnengedragen, drie maal wordt onderweg stil gehouden 
en wordt Christus, het Licht, bezongen; allen  antwoorden daarop; enigen die dicht bij de 
paaskaars zijn ontsteken daaraan hun kaarsen en geven het ‘Licht van Christus’ verder 
door.

Paasjubelzang

Dienst van het WoorD
Eerste lezing 
 Genesis 1,1-2,2

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�uitspan-
sel� 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� noem-
de� Hij� zee.� En� God� zag� dat� het�
goed� was.� God� sprak:� ‘Het� land�
moet�zich�tooien�met�jong�groen�
gras,� zaadvormend� gewas� en� de�
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�och-
tend;�dat�was�de�derde�dag.
God� sprak:� ‘Er� moeten� lichten�
zijn�aan�het�hemelgewelf,�die�de�
dag� van� de� nacht� zullen� schei-
den;�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�gebeur-
de�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�
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Antwoordpsalm Psalm 104
Refrein� Zend�uw�geest,�Heer,�dan�komt�er�weer�leven,�
� � dan�maakt�Gij�uw�schepping�weer�nieuw.

Verheerlijk,�mijn�ziel,�de�Heer,�wat�zijt�Gij�groot,�Heer�mijn�God!�Met�
glorie�en�luister�zijt�Gij�gekleed,�uw�mantel�is�zuiver�licht.�–�Refrein

Gij�hebt�ook�de�aarde�geplaatst�op�haar�zuilen,�in�eeuwigheid�wankelt�
zij�niet.�Gij�hebt�haar�de�oerzee�als�kleed�gegeven,�het�water�stond�
boven�de�bergen�uit.�–�Refrein

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�duis-
ternis� uiteen� te� houden.� En� God�
zag� dat� het� goed� was.� Het� werd�
avond� en� het� werd� ochtend;� dat�
was�de�vierde�dag.
God�sprak:�‘Het�water�moet�weme-
len�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� tal-
rijk;� 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�aller-
lei� 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�
van�de�lucht,�over�de�tamme�die-
ren,� 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�onder-
werpt�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�zaadvor-
mende�gewassen�op�de�hele�aard-
bodem�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�dier-
lijk�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�toe-
gerust� zijn.� Op� de� zevende� dag�
bracht�God�het�werk�dat�Hij� ver-
richt�had�tot�voltooiing.�Hij�rustte�
op� de� zevende� dag� van� het� werk�
dat�Hij�verricht�had.
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God.
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De�bronnen�deedt�Gij�uitstromen�in�beken,�die�dringen�zich�tussen�de�
bergen�voort.�En�aan�hun�oevers�nestelen�vogels�en�zingen�tussen�het�
struikgewas.�–�Refrein

Vanuit�uw�schuren�besproeit�Gij�de�bergen,�de�grond�wordt�gevoed�
door�wat�Gij�haar�geeft.�Gij�doet�voor�de�dieren�het�gras�opschieten�en�
graan�dat�de�mensen�ten�dienste�staat.�–�Refrein

Hoeveel�is�het�wat�Gij�gedaan�hebt,�Heer,�en�alles�in�wijsheid�gemaakt.�
De�aarde�is�vol�van�uw�schepsels;�de�Heer�zij�altijd�geprezen.�–�Refrein

Gebed

Tweede lezing
Exodus 14,15-15,1

IN� die� dagen� sprak� de� Heer� tot�
Mozes:� ‘Wat� roept� gij� Mij� toch?�

Beveel�de�Israëlieten�verder�te�trek-
ken.� Gijzelf� moet� uw� hand� ophef-
fen,�uw�staf�uitstrekken�over�de�zee�
en�ze�in�tweeën�splijten.�Dan�kun-
nen� 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�leger-
macht,�zijn�wagens�en�zijn�wagen-
menners.� De� Egyp�te�naren� zullen�
weten�dat�Ik�de�Heer�ben,�als�Ik�Mij�
verheerlijk� ten� koste� van� Farao,�
zijn� wagens� en� zijn� wagenmen-
ners.’
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� tref-
fen� kwam.� Toen� strekte� Mozes�
zijn� hand� uit� over� de� zee� en� de�
Heer�deed�die�hele�nacht�door�een�
sterke�oostenwind�de�zee�terugwij-
ken.�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� zijn� blikken� vanuit� de� wolk�
kolom�en�de�vuurzuil�op�de� leger�
macht� van� de� Egyptenaren� en�
bracht� ze� in� verwarring.� Hij� liet�
de�wielen�van�de�wagens�scheeflo-
pen� 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� strek-
te� 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�
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Exodus 15

Refrein� De�Heer�bezing�ik,�de�overwinnaar.

De�Heer�bezing�ik,�de�overwinnaar,�paarden�en�ruiters�dreef�Hij�in�zee.�
De�Heer�is�mijn�kracht,�Hem�dank�ik�mijn�redding,�de�Heer�is�mijn�
God,�voor�Hem�is�mijn�lied.�–�Refrein

De�God�van�mijn�vaderen,�Hem�zal�ik�prijzen,�een�machtig�strijder,�
zijn�naam�is�de�Heer.�Farao’s�wagens,�zijn�legers�verdronken,�
de�Rietzee�verzwolg�de�keur�van�zijn�volk.�–�Refrein

De�golven�zijn�over�hen�heen�geslagen,�zij�zijn�als�een�steen�in�de�
diepte�gestort.�Uw�hand,�Heer,�die�machtiger�is�dan�de�mensen,�
uw�hand�heeft�de�vijand�ten�val�gebracht.�–�Refrein

Gij�hebt�hen�gebracht�naar�uw�eigen�bezit,�geplant�op�de�berg�waar�
Gij�zelf�wilde�wonen;�de�heilige�plaats,�Heer,�die�Gij�hadt�gemaakt:�
de�Heer�zal�daar�heersen�voor�altijd�en�eeuwig.�–�Refrein

Gebed

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� vertrou-
wen� in� de� Heer� en� in� Mozes� zijn�
dienaar.
Toen�hieven�Mozes�en�de�Israëlieten�
ter�ere�van�de�Heer�een�lied�aan.

Derde lezing
Jesaja 55,1-11

Z0�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�verza-
digt�gij�u�aan�heerlijke�spijs.�Neigt�
uw�oor�en�komt�naar�Mij�en�luis-
tert�en�gij�zult�leven.�Een�blijvend�
verbond� ga� Ik� sluiten� met� u;� de�
gunst,�aan�David�verleend,�verloo-
chen�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�verheer-
lijkt.� 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�
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Jesaja 12

Refrein� Gij�zult�in�vreugde�water�putten�
� aan�de�bronnen�van�uw�redder.

Ja,�God�is�mijn�heil,�ik�verlaat�mij�op�Hem,�ik�hoef�voor�geen�onheil�
te�vrezen.�De�Heer�is�mijn�sterkte,�de�Heer�geeft�mij�kracht,�Hij�toont�
zich�mijn�helper�en�redder.�–�Refrein

Brengt�dank�aan�de�Heer�en�huldigt�zijn�Naam,�verkondigt�de�volken�
zijn�machtige�daden,�maakt�alom�zijn�grootheid�bekend.�–�Refrein

Zingt�luid�voor�de�Heer,�die�wonderen�deed,�laat�heel�de�aarde�het�
horen.�Verheugt�u�en�juicht,�gij�die�Sion�bewoont,�want�Israëls�Heilige�
woont�in�uw�midden.�–�Refrein

Gebed

Nu worden de kaarsen van het altaar aangestoken.

Lofzang

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, enig-
geboren 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 heerlijk-
heid van God de Vader. Amen.

 of� Gloria�in�excelsis�...

Gebed

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,�zo�zal�het�ook�
gaan�met�het�woord�dat�komt�uit�
mijn�mond:�het�keert�niet�vruch-
teloos� naar� Mij� terug;� het� keert�
pas� weer� wanneer� het� mijn� wil�
volbracht� heeft� en� zijn� zending�
heeft�vervuld.’
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God.

Vierde lezing
 Romeinen 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,�
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Psalm 118�

Refrein� Alleluia.�Alleluia.�Alleluia.

Brengt�dank�aan�de�Heer,�want�Hij�is�genadig,�
eindeloos�is�zijn��erbarmen!�
Stammen�van�Israël,�dankt�de�Heer,�
eindeloos�is�zijn��erbarmen!�–�Refrein

De�Heer�greep�in�met�krachtige�hand,�
de�hand�van�de�Heer�heeft�mij�opgericht.�
Ik�zal�niet�sterven�maar�blijven�leven�
en�alom�verhalen�het�werk�van�de�Heer.�–�Refrein

De�steen�die�de�bouwers�hebben�versmaad,�
die�is�tot�hoeksteen��geworden.�
Het�is�de�Heer,�die�dit�heeft�gedaan,�
een�wonder�voor�onze�ogen.�–�Refrein

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� overtui-
ging� 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�
Chris�tus�Jezus.
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God.

Evangelie  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� kij-
ken.� 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.’
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Homilie of overweging

Nu volgt: zegening doopwater, ofwel zegening water, zie blz. 11.

viering van het DooPsel

Litanie van alle heiligen

Heer�ontferm�U�over�ons.�Heer ontferm U over ons.
Christus�ontferm�U�over�ons.�Christus ontferm U over ons.
Heer�ontferm�U�over�ons.�Heer ontferm U over ons.

Heilige�Maria,�Moeder�van�God,�wees onze voorspraak.  
Heilige�Michael,�wees onze voorspraak.��
Alle�heilige�engelen�van�God,�weest onze voorspraak.��
Heilige�Johannes�de�Doper,�wees onze voorspraak.��
Heilige�Jozef,�wees onze voorspraak.��
Heilige�Petrus�en�Paulus,�weest onze voorspraak.��
Heilige�Andreas,�wees onze voorspraak.��
Heilige�Johannes,�wees onze voorspraak.��
Heilige�Maria�Magdalena,�wees onze voorspraak.��
Heilige�Stefanus,�wees onze voorspraak.��
Heilige�Ignatius�van�Antiochië,�wees onze voorspraak.��
Heilige�Laurentius,�wees onze voorspraak.��
Heilige�Bonifatius,�wees onze voorspraak.��
Heilige�martelaren�van�Gorkum,�weest onze voorspraak.��
Heilige�Perpetua�en�Felicitas,�weest onze voorspraak.
Heilige�Agnes,�wees onze voorspraak.
Heilige�Gregorius,�wees onze voorspraak.
Heilige�Augustinus,�wees onze voorspraak.
Heilige�Athanasius,�wees onze voorspraak.
Heilige�Basilius,�wees onze voorspraak.
Heilige�Martinus,�wees onze voorspraak.
Heilige�Willibrordus,�wees onze voorspraak.
Heilige�Benedictus,�wees onze voorspraak.
Heilige�Franciscus�en�Dominicus,�weest onze voorspraak.

Terstond� gingen� zij� weg� van� het�
graf,�met�vrees�en�grote�vreugde,�
en� zij� haastten� zich� het� nieuws�
aan� zijn� leerlingen� over� te� bren-
gen.�En�zie,�Jezus�kwam�hen�tege-
moet� en� zei:� ‘Weest� gegroet.’� Zij�
traden� op� Hem� toe,� omklemden�

zijn� voeten� en� aanbaden� Hem.�
Toen� sprak� Jezus� tot� hen:� ‘Weest�
niet�bevreesd.�Gaat�aan�mijn�broe-
ders�de�boodschap�brengen�dat�zij�
naar�Galilea�moeten�gaan�en�daar�
zullen�zij�Mij�zien.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
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Zegening van het doopwater

GOD,�de�grootheid�waarmee�Gij�
U� in� tekenen� aan� de� wereld�

toont,� is� niet� te� meten;� op� vele�
wijzen� zien� wij� in� het� water� uw�
kracht�die�mensen�ten�leven�wekt.�
Want�in�het�begin�van�de�wereld�
joeg�uw�Geest�als�een�storm�over�
het� water� en� het� water� ontving�
van�U�zijn�levenskracht.�De�grote�

overstroming� was� het� begin� van�
een� nieuwe� geboorte:� door� het�
geheim�van�hetzelfde�water�bete-
kende�de�zondvloed�het�einde�van�
een�misvormde�wereld�en�het�ont-
staan�van�nieuwe�kracht.�Gij�hebt,�
God,�het�nageslacht�van�Abraham�
droogvoets�door�de�Rode�Zee�laten�
trekken�toen�zij�uit�de�Egyptische�
slavernij� waren� bevrijd:� zij� zijn�

Heilige�Franciscus,�wees onze voorspraak.
Heilige�Petrus�Canisius,�wees onze voorspraak.
Heilige�Johannes�Maria,�wees onze voorspraak.
Heilige�Catharina,�wees onze voorspraak.
Heilige�Teresia,�wees onze voorspraak.
Heilige�Lidwina,�wees onze voorspraak.
Alle�heiligen�van�God,�weest onze voorspraak.

Wees�ons�genadig,�verlos ons, Heer.
Van�alle�kwaad,�verlos ons, Heer.�
Van�alle�zonde,�verlos ons, Heer.�
Van�de�eeuwige�dood,�verlos ons, Heer.
Door�uw�menswording,�verlos ons, Heer.
Door�uw�dood�en�verrijzenis,�verlos ons, Heer.
Door�de�komst�van�de�heilige�Geest,�verlos ons, Heer.

Wij�zondaars,�wij bidden U, verhoor ons. 

Als er dopelingen zijn:
�
Dat�Gij�deze�uitverkorenen
door�de�genade�van�het�doopsel
tot�nieuw�leven�wilt�wekken,�wij bidden U, verhoor ons.
�
Als er geen dopelingen zijn:
�
Dat�Gij�deze�doopvont,�
waarin�uw�kinderen�tot�nieuw�leven�komen,
door�uw�genade�wilt�heiligen,�wij bidden U, verhoor ons.

Jezus,�Zoon�van�de�levende�God,�wij bidden U, verhoor ons.
Christus,�aanhoor�ons.�Christus, aanhoor ons.
Christus,�verhoor�ons.�Christus, verhoor ons.
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Wij�vragen�U:�laat�door�uw�Zoon�de�levenskracht�van�de�heilige�Geest�
als� een� storm� over� dit� water� gaan,� zodat� allen� die� door� het� doopsel�
samen� met� Christus� zijn� begraven� ook� met� Hem� uit� het� graf� zullen�
opstaan�en�leven�door�Christus�onze�Heer.�–�Amen.

Allen� Looft de Heer, alle bronnen!
 Prijst en verheft Hem eeuwig!

of een andere acclamatie

DOOPSEL

Naam en beloften

Exorcismegebed en zalving

Afzwering en geloofsbelijdenis

Toediening van het doopsel

Verklarende riten

Indien een volwassene wordt gedoopt:

VORMSEL

Gebed

Zalving met H. Chrisma

onze� voorgangers,� want� ook� wij�
willen� bij� het� doopsel� onder� uw�
geleide� door� het� water� gaan.� Uw�
Zoon�Jezus�Christus�werd�gedoopt�
door� Johannes� in� het� water� van�
de� Jordaan.�Hij�werd�aangeraakt,�
gezalfd� door� de� heilige� Geest.�
Later,�toen�Hij�aan�het�kruis�hing,�
vloeiden�water�en�bloed�tezamen�
uit� zijn� zijde.� Na� zijn� verrijze-
nis� droeg� Hij� zijn� leerlingen� op:�
‘Trekt� uit� en� onderricht� alle� vol-
keren:�doopt�hen�in�de�naam�van�

de� Vader,� de� Zoon� en� de� heili-
ge� Geest.’� Zie� dan� nu� neer� op�
uw� volk� dat� hier� voor� U� staat�
en�open�uw�bron�van� leven�voor�
hen.� Stort� in� dit� water� de� Geest�
uit� van� uw� eengeboren� Zoon� en�
laat� allen� die� toch� geschapen�
zijn�naar�uw�beeld,�God�en�Heer,�
door� het� teken� van� het� doopsel�
vrij� zijn� van� al� het� kwaad� dat�
hen� raken� kan� en� doe� ze� kinde-
ren� zijn� van� uw� geslacht,� herbo-
ren� uit� water� en� heilige� Geest.
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ZEGENING�VAN�HET�WATER

Wanneer er geen dopelingen aanwezig zijn en evenmin doopwater wordt gezegend,
zegent de priester het water als volgt:

Broeders�en�zusters,�laten�wij�met�
aandrang� bidden� tot� God,� onze�
Heer,� dat� Hij� dit� water� wil� zege-
nen� waarmee� wij� besprenkeld�

worden� ter� herinnering� aan� ons�
doopsel.� Hij� moge� ons� vernieu-
wen�om�trouw�te�blijven�aan�de�
Geest�die�wij�hebben�ontvangen.

Na een korte gebedspauze vervolgt de priester:

Hernieuwing van de doopbeloften

Allen ontsteken hun kaarsen; de priester richt zich tot alle aanwezigen met een aantal 
vragen, waarop allen antwoorden met:

 Ja, dat beloof ik.

De priester vervolgt met:

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

Allen� Ik geloof.

Gelooft�u�in�Jezus�Christus,�zijn�eengeboren�Zoon,�onze�Heer,�die�gebo-
ren�is�uit�de�maagd�Maria,�die�geleden�heeft,�gestorven�en�begraven�is,�
die�uit�de�dood�is�opgestaan�en�zit�aan�Gods�rechterhand?

Allen� Ik geloof.

Gelooft�u� in�de�heilige�Geest,�de�heilige�katholieke�kerk,�de�gemeen-
schap�van�de�heiligen,�de�vergeving�van�de�zonden,�de�verrijzenis�van�
het�lichaam�en�het�eeuwig�leven?

Allen� Ik geloof. 

De priester besluit met een gebed.

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�schen-
ken� en� aan� ons� lichaam� verfris-
sing� 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�aan-
gekondigd� 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� ont-
vangen,� en� laat� het� ons� in� blijd-
schap�verenigen�met�allen�die�op�
Pasen� door� het� doopsel� zijn� ver-
nieuwd.�Door�Christus�onze�Heer.�
–�Amen.
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Besprenkeling
De priester besprenkelt de aanwezigen met het gezegende water ter herinnering aan het 
doopsel.

Voorbede

Allen antwoorden:
Doe ons herleven, door uw Zoon.

eucharistie

BEREIDING�VAN�DE�GAVEN

Bidt,�broeders�en�zusters...�
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

EUCHARISTISCH�GEBED

De�Heer�zal�bij�u�zijn.�–�De Heer zal u bewaren.

Verheft�uw�hart.�–�Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen�wij�dank�aan�de�Heer,�onze�God.�
Hij is onze dankbaarheid waardig.

U danken� wij,� Heer� God,�
omwille� van� uw� heerlijk-

heid,� en� om� heil� en� genezing�
te� vinden� zullen� wij� uw� Naam�
verkondigen,� al� onze� dagen,�
maar�vooral�in�deze�nacht�bezin-
gen� 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� ver-
vult� ons,� mensen� die� op� aarde�
wonen,�vreugde�vervult�de�enge-
len�in�de�hemel,�de�machten�en�
de� krachten� die� U� loven,� die� U�
dit�lied�toejuichen�zonder�einde:

Heilig, heilig, heilig, 
de Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
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of� Sanctus,�Sanctus,�Sanctus�-�Dominus�Deus�Sabaoth.�-�
� Pleni�sunt�caeli�et�terra�-�gloria�tua.�-�Hosanna�in�excelsis.�-�
� Bene�dictus�qui�venit�in�nomine�Domini.�-�Hosanna�in�excelsis.

Heer,�onze�God,�zo�gedenken�wij�
Hem�die�weet�wat�lijden�is�en�die�
de� dood� heeft� gezien� –� die� Gij�
hebt�opgewekt�en�naam�gegeven�
hebt,� hoog� boven� alle� namen.�
Jezus� de� Heer� is� Hij,� Die� Is� En�
Blijven� Zal� –� uw� rechterhand� –�
en�tot�Hij�komt�verkondigen�wij�
Hem� door� deze� levensbeker� en�
door�dit�brood�dat�wordt�gedeeld.

Wij�bidden�U:�zend�dan�uw�Geest�
in� ons,� die� over� deze� aarde� gaat�
–� en� maak� ons� tot� een� volk� dat�

recht� doet� om� gerechtigheid;�
maak�leven�en�welzijn�toch�groter�
en�sterker�dan�oorlog�en�dood;�en�
laat�ons�mensen�zijn�die�wonin-
gen� bouwen� voor� uw� stad� van�
vrede;�breek�het�geweld�in�ons�en�
breng�ons� thuis�bij�U�uit�kracht�
van�Hem,�de�Mensen�zoon�hier�in�
ons�midden.

Bevestig� uw� kerk� die� in� balling-
schap� is� en� maak� haar� één� in�
liefde�en�geloof,�tezamen�met�uw�
dienaar� N.,� onze� paus,� N.,� onze�

HEER� onze� God,� Gij� zijt� hei-
lig� en� goed� –� en� zó� bekend�

met� ons� dat� onze� namen� staan�
geschreven� in� uw� hand.� Geen�
mens� zult� Gij� vergeten� dank� zij�
Jezus� Christus,� uw� Zoon,� die� Gij�
hebt� voortgebracht� en� uitgezon-
den� hebt� om� tranen� te� drogen�
van� mensen� die� geslagen� zijn,�
om�het�hart�te�helen�van�mensen�
die� gebroken� zijn,� om� brood� te�
worden�voor�vandaag�en�de�vrede�
zelf�te�zijn.

Wij�danken�U,�dat�Hij�ons�ruimte�
geeft�en�vrijheid�schept.�Wij�dan-
ken�U,�dat�Hij�de�naam�geworden�
is� voor� heel� ons� leven� ten� einde�
toe.

Heilig� deze� gaven,� met� de� dauw�
van�uw�heilige�Geest,�dat�zij�voor�
ons�worden�tot�Lichaam�en�Bloed�
van�Jezus�Christus�onze�Heer.

Want� in� de� nacht� dat� Hij� zijn�
leven�gaf,�nam�Hij�brood�in�zijn�
handen�–�Hij�zegende�U,�Hij�brak�
het�en�gaf�het�aan�zijn�leerlingen�
met� de� woorden:� Neemt en eet 
hiervan, gij allen, want dit is 
mijn Lichaam dat voor u gege-
ven wordt.

Ook� nam� Hij� de� beker,� zegende�
U�weer,�en�gaf�hem�aan�zijn�leer-
lingen� met� de� 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.

Verkondigen� wij� het� mysterie�
van�het�geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden 
tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
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COMMUNIERITUS

Gebed des Heren

ONZE� Vader,� die� in� de� hemel�
zijt,� uw� naam� worde� gehei-

ligd,�uw�rijk�kome,�uw�wil�geschie-
de,� op� aarde� zoals� in� de� hemel.�
Geef� ons� heden� ons� dagelijks�
brood� en� vergeef� ons� onze� schul-
den,� zoals� ook� wij� vergeven� aan�
onze� schuldenaren� en� breng� ons�
niet� in� beproeving� maar� verlos�
ons�van�het�kwade.

Pater�noster,�qui�es�in�caelis:
sanctificetur�nomen�tuum;�-�
adveniat�regnum�tuum;�-�fiat�
vo�luntas�tua,�-�sicut�in�caelo,�et�
in�terra.�-�Panem�nostrum�cotidi-
anum�da�nobis�hodie;�-�et�dimitte�
nobis�debita�no�stra,�-�sicut�et�nos�
dimittimus�debitoribus�nostris;�-�
et�ne�nos�inducas�in�tentationem;�
sed�libera�nos�a�malo.

Verlos�ons,�Heer...

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 

Vredesritus

Breken van het Brood
Lam�Gods,�dat�wegneemt�de�zonden�der�wereld,�
ontferm U over ons.�(herhalen)�
Lam�Gods,�dat�wegneemt�de�zonden�der�wereld,�
geef ons de vrede.

of� Agnus�Dei,�qui�tollis�peccata�mundi:�miserere�nobis.�(herhalen)
� Agnus�Dei,�qui�tollis�peccata�mundi:�dona�nobis�pacem.

Uitnodiging tot de communie
Zalig�zij...
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

bisschop� en� met� alle� bisschop-
pen.

Samen� met� heel� uw� volk,� met�
Maria,� altijd� maagd,� de� moeder�
van� de� Heer,� met� de� apostelen,�
martelaren� en� al� uw� heiligen,�
vragen� wij� om� uw� barmhartig-
heid� voor� levenden� en� doden,�

erkennen� wij� uw� grootheid� en�
brengen�wij�U�onze�dank.

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.�
–�Amen.
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Communiezang

Gebed na de communie

slotritus

Zegen en wegzending

Na de zegen zegt men:

Priester:�Gaat�in�vrede�heen!�Alleluia,�alleluia.
Allen:�God zij dank gebracht. Alleluia, alleluia.

Wij wensen u een zalig Pasen!
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Waken

Toen�de�zalige�apostel�Paulus�ons�aanspoorde��om�te�bidden,�
spoorde�hij�ons�ook�aan�om�te�waken.�‘Wijd�u�trouw�aan�het�
gebed’,�zegt�hij,�‘en�wees�daarbij�waakzaam.’�Broeders�en�
zusters,�een�onzuivere�liefde�dwingen,�die�zij�in�haar�macht�
heeft,�om�wakker�te�blijven.�De�wellusteling�blijft�wakker�
om�te�vernielen,�de�misdadiger�om�te�schaden,�de�dronkaard�
om�te�drinken,�de�moordenaar�om�te��doden,�de�slemper�
om�te�verkwisten,�de�vrek�om�winst�te�boeken,�de�dief�om�
te�stelen�en�de�rover�om�te�plunderen.�Hoeveel�meer�moet�
dus�de�liefde�waakzaam�blijven�in�heilige�en�onschuldigen,�
als�het�onrecht�boosdoeners�en�bandieten�noopt�om�wakker�
te�blijven.�Maar�zij�liggen�in�een�diepe�geestelijke�slaap�
verzonken�zodat�zij�gedwongen�worden�om�lichamelijk�
wakker�te�blijven.�En�tegen�die�slaap�wordt�geroepen:�
‘Ontwaak,�slaper,�sta�op�uit�de�doden�en�Christus�zal�over�
u�stralen.’�Bij�ons�verbrak�die�stem�echter�de�slaap�van�deze�
wereld,�als�wij�hebben�geluisterd�en�zijn�opgestaan�uit�de�
doden�over�wie�is�gezegd:�‘Laat�de�doden�hun�doen�begraven.’�
Laten�wij�ondertussen�met�lichamelijk�waken�de�jaarlijkse�
plechtigheid�vieren,�maar�laten�wij�zonder�ophouden�
geestelijk�waakzaam�blijven�in�het�licht�van�Christus.�
Laten�wij�zo�goed�als�we�kunnen�komen�waar�wij�zonder�
einde�ook�met�het�lichaam�waken.�De�engelen�slapen�immers�
niet.�En�ons�is�beloofd�dat�wij�op�de�dag�van�de�verrijzenis�op�
hen�zullen�gelijken,�als�nu�bij�ons�de�liefde�waakzaam�blijft.

Augustinus van Hippo (+ 430), Preek 223.


