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WEES NIET BEVREESD! 

Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen 

dat zij naar Galilea moeten gaan 

en daar zullen zij Mij zien. 

Matteüs 28, 10b 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger : Pastor Sebastian  

Cantors  : Jeanette Niekus en Hans Veldkamp 

Organist : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: Christus die verrezen is 

Christus die verrezen is, doet ons samenkomen; 

’t maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 

 

Broeders, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen, 

alleluia, 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. 

 

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 

’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis:  

Allen : Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, 

  dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, 

  door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 

  Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 

  alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,  

  voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen : Amen. 

 

Kyrie (Missa Brevis in F van Andrea Gabrieli) 

Kyrie eléison  Heer, ontferm U over ons 

Christe eléison Christus, ontferm U over ons 

Kyrie eléison  Heer, ontferm U over ons 
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Eer aan God (gebeden) 

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 

 

 

DIENST VAN HET WOORD. 

 

 

Eerste lezing - Handelingen 2, 14, 22-32  

Op Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn stem 

om het woord tot hen te richten: 'Gij allen, mannen van Israël, luistert 

naar deze woorden: Jezus de Nazoreeër was een man wiens zending 

tot u van godswege bekrachtigd is. Gij kent immers zelf de machtige 

daden, wonderen en tekenen die God door Hem onder u heeft 

verricht. Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en 

voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan 

het kruis genageld en gedood. Maar God heeft Hem ten leven 

opgewekt na de strikken van de dood te hebben ontbonden; want het 

was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden. Doelend op 

Hem toch zegt David: De Heer had ik voor ogen, altijd door, Hij is 
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aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is er 

blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde; ja, ook mijn 

lichaam zal rust vinden in hoop, omdat Gij mijn ziel niet over zult 

laten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien. 

Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen, Gij zult mij met vreugde 

vervullen voor uw aanschijn. Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot 

u zeggen van de aartsvader David dat hij gestorven en begraven is; 

we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag. Welnu, omdat hij 

een profeet was, en wist, dat God hem een eed gezworen had dat Hij 

een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetten, zei hij met 

een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat Hij niet 

is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet 

heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij 

allen getuigen.’ 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm: 16-1 

God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek. 

Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 

ik wankel niet, zijn hand houdt 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. 

Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 

ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast. 

 

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 mijn lot, vruchtbare grond. 

God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek. 

Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 

ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast. 
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U zal ik loven, Gij die mij raad schaft, 

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. 

Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 

ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast. 

 

Gij zult mij leren te overleven. 

Onder u w ogen leef ik op. 

Koesteren zult Gij mij in uw hand. 

God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek. 

Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 

ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast. 

 

Halleluja: 

Halleluja. 

Christus ons paaslam is geslacht. 

Vieren wij ons feest nu in de Heer. 

Halleluja. 

 

Evangelie - Matteüs 28, 8-15        (allen gaan staan indien mogelijk) 

In die tijd gingen de vrouwen terstond 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 zeide: 'Weest 

gegroet.’ Zij 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.’ Terwijl de vrouwen nog onderweg waren, 

gingen enkelen van de bewakers naar de stad en berichtten aan de 

hogepriesters alles wat er was voorgevallen. Dezen hielden een 

bijeenkomst met de oudsten en, na overleg, gaven ze aan de soldaten 

een flinke som geld met de opdracht: 'Zegt maar: Zijn leerlingen zijn 

Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen. En mocht dit soms  
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de landvoogd ter ore komen, dan zullen wij hem wel kalmeren en 

ervoor zorgen dat gij geen last krijgt.’ Zij namen het geld aan en 

deden zoals hun voorgezegd was. Dit verhaal is onder de joden 

verder verteld tot op de dag van vandaag. 

Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: 

Halleluja. 

 

Overweging 

 

Voorbeden  

Antw: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: Eet en drinkt van brood en wijn 

Eet en drinkt van brood en wijn tot mijn gedachtenis, 

en weet dat er in angst en pijn een weg naar vrede is. 

 

Deelt het leven met elkaar tot mijn gedachtenis, 

en schenkt elkaar voor alle haat alleen vergiffenis 

 

Leeft in liefde met elkaar tot mijn gedachtenis 

en maakt zo in uw daden waar dat leven geven is.  
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Gebed over de gaven 

 

Prefatie        (allen gaan staan, indien mogelijk) 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart. 

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Pr. : 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 op deze dag 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 vol vreugde toezeggen: 

 

Heilig: (gebeden) 

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. 

 

Eucharistisch gebed                (allen knielen, indien mogelijk) 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons 

tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw 

Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons 

allen te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
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Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en 

dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 

Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 

kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 

worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het Paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 

in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 

uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 

terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 

ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 

uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met 

de woorden:  

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam 

dat voor u gegeven wordt. 

 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 

sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen 

en zei:  

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. 

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
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Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 

onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn 

verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 

aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 

vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 

Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 

vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 

Geest en breng ons elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 

Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 

wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze 

bisschop Willem en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt 

aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere 

plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van 

ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, 

de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw 

heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen 

hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw 

grootheid en brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze 

Heer. 

Allen: 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. 

 

 

COMMUNIERITUS 

 

 

Onze Vader                              (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die 

Jezus ons gegeven heeft: 

A. : 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 
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vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

Pr. : 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. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : 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.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Agnus Dei (Missa Brevis in F van Andrea Gabrieli) 

Agnus dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 

Agnus dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 

Agnus dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 

 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 
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Communielied: Vespere autem sabatthi. (William Byrd)  

Alleluia.  

Vespere autem sabbathi, que lucescit in prima Sabbathi,  

venit Maria Magdalena et altera Maria vide sepulchrum. 

Alleluia. 

Alleluia.  

Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week, 

kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te zien. 

Alleluia.  

 
 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: De Heer is waarlijk opgestaan 

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, 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, alleluia. 
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Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 

 

 

 


