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Op e n i n g s r i t u s 
 
Openingszang en begroeting 

Het verdient aanbeveling op Eerste Paasdag de schuldbelijdenis te vervangen door de 
besprenkeling met het water dat tijdens de Paaswake is gezegend. 

 
Schuldbelijdenis 1 

 
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  enge- 
len  en heiligen, -  en u, broeders 
en  zusters, -  voor  mij  te  bidden 
tot de Heer, onze God. 
Moge ... – Amen. 

 
 
 
 
 
 

ofwel: Schuldbelijdenis 3 
 

EER, die  in  deze  wereld  zijt 
gekomen om  de  liefde  van 

de  Vader  te openbaren en  ons 
het leven te brengen, ontferm U 
over  ons.  Heer,  ontferm U over 
ons. 

 
Christus,  die  eens  voor  al 
gestorven zijt voor de zonden om 

ofwel: Schuldbelijdenis 2 
EER, die  door  de  Vader  ten 
leven  zijt  gewekt  en  verhe- 

ven  aan   zijn   rechterhand  om 
ons  kwijtschelding van  zonden 
te schenken, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 

Christus, van wie de profeten ge- 
tuigen,  dat  ieder die in U gelooft 
door uw Naam vergiffenis van zon- 
den verkrijgt, ontferm  U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer,  die  ons  uit  het  dodenrijk 
hebt  verlost en ons terzijde staat 
met uw hulp, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons. 
Moge ... – Amen. 
 
 
 
ons tot God te brengen, ontferm 
U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer,  die  uw  Geest uitstort over 
alle mensen en de schepping  weer 
nieuw maakt, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Moge ... – Amen. 

 
Na schuldbelijdenis 1 volgt: 

 

Heer ontferm U 
 

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. 

 
of Kyrie, eleison,  Christe, eleison,  Kyrie, eleison. 



3  

E 

I 

Lofzang 
ER 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 

 
Voor het verdere gedeelte van deze dienst: 

 

Pasen zie onder 
Tweede paasdag zie blz. 7 

 
 
 
 

Di e n s t v a n h e t WO 
O r D 

 
Eerste lezing 

Handelingen 10,34a.37-43 
N  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 uit- 
gekozen, aan  ons die met Hem 
gegeten en gedronken hebben 
nadat Hij uit de doden was opge- 
staan. 
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  zon- 
den verkrijgt.’ 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken  God. 
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Antwoordpsalm Psalm 118 
 

Refrein Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 
Wij zullen hem  vieren  in blijdschap. 

 
ofwel 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 

 
Tweede lezing 

Kolossenzen 3,1-4 
ROEDERS  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 verbor- 
gen in God. Christus is uw leven, 
en  wanneer Hij  verschijnt zult 
ook gij met  Hem  verschijnen in 
heerlijkheid. 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken  God. 

 
 
Sequentie 
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 te zamen. 
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. 
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Alleluia 
Alleluia. Ons Paaslam  is geslacht: Christus zelf. 
Wij moeten ook ons feest vieren  in de Heer. Alleluia. 

 
Evangelie Johannes 20,1-9 

P 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 heb- 
ben  de  Heer  uit  het  graf  geno- 
men   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  leer- 
ling   snelde  Petrus   vooruit  en 
kwam   het   eerst   bij   het   graf 
aan.  Vooroverbukkend  zag  hij 
Homilie of overweging 

 
Geloofsbelijdenis 

K 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 

of Credo in unum Deum, ... 

 
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 leer- 
ling  die  het  eerst   bij  het  graf 
was    aangekomen  naar   bin- 
nen;  hij  zag  en  geloofde,  want 
zij hadden nog niet  begrepen 
hetgeen  er   geschreven  stond, 
dat Hij namelijk uit de doden 
moest opstaan. 
Zo spreekt de Heer. – Wij danken  God. 
 
 
 
uit   de  doden,  -   die  opgestegen 
is ten hemel, - zit aan de rech- 
terhand van  God, de  almachtige 
Vader, - vandaar 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. 
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ALLE VIERINGEN 
 
Voorbede 

 
Allen antwoorden: 
Doe ons herleven door uw Zoon. 

 
Bij een viering van Woord en gebed volgt nu de slotritus 
of eventueel de communieviering  (zie blz. 12). 

 

 

eu c h a r i s t i e 
 

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. 

 
danken wij, Heer God, omwil- 
le van uw heerlijkheid, en om 

heil  en  genezing te  vinden zul- 
len wij uw Naam verkondigen, al 
onze  dagen,  maar vooral  op deze 
dag, die Gij gemaakt hebt,  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 gestor- 

ven, voorgoed heeft  Hij de dood 
ontwapend en gedood; Hij is opge- 
staan 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 krach- 
ten 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. - 
Benedictus qui venit in nomine Domini.  - Hosanna in excelsis. 

 
A Heer, Gij zijt werkelijk de hei- 
lige;  heel  uw  schepping moet 

U wel prijzen, want  door Jezus 
Christus, uw Zoon, onze Heer, 
maakt Gij alles  levend  en  heilig, 
in de kracht van de heilige  Geest. 
Altijd  blijft  Gij bezig  U een  volk 
bijeen  te  brengen uit  alle  naties 
en rassen  en talen; want  van oost 
tot west moet door een zuivere 
offergave  hulde worden gebracht 
aan uw Naam. 

 
Wij hebben deze  gaven  dan  ook 
hier  gebracht om ze aan  U toe te 
wijden.   In  alle  ootmoed vragen 
wij  U,  ze  te  heiligen  door   uw 
Geest, en ze Lichaam en Bloed te 
doen  zijn  van Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer, op wiens woord 
wij deze geheimen vieren. 

 
Want  in de nacht dat Hij werd 
overgeleverd  nam   Hij  brood   en 

sprak daarover het dankgebed om 
uw Naam te verheerlijken. Toen 
brak  Hij  het  brood,  gaf  het  aan 
zijn  leerlingen en  zei: Neemt  en 
eet  hiervan, gij  allen, want dit 
is mijn Lichaam  dat voor u gege- 
ven wordt. 
 
Zo nam  Hij ook na de maaltijd de 
beker en sprak een zegenbede om 
uw Naam te verheerlijken. 
 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en 
zei: Neemt  deze  beker  en  drinkt 
hier allen uit, want dit is de 
beker   van  het  nieuwe altijddu- 
rende 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. 

 
Daarom, Heer,  gedenken wij het 
heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon,  zijn  glorievolle verrijzenis 
en zijn verheffing aan uw rech- 
terhand; zo staan wij vol verwach- 
ting  open  voor zijn  wederkomst, 
en bieden U vol dankbaarheid dit 
offer aan, zo levend en heilig. 

 
Wij  vragen   U, Heer:  zie  welwil- 
lend   neer   op  het   offer  van  uw 
kerk, en wil er uw Zoon in herken- 
nen, door wiens dood Gij ons met 
U verzoend hebt. 

Geef dat  wij  mogen worden ver- 
kwikt  door  het  nuttigen van zijn 
Lichaam en Bloed. Vervul ons van 
zijn  heilige  Geest opdat men  ons 
in  Christus zal  zien  worden tot 
één lichaam en één geest. 
 
Moge Hij ons maken tot  een 
blijvende offergave  voor U: dan 
zullen wij  het  erfdeel  verkrijgen 
dat  Gij ons  beloofd  hebt,  samen 
met Maria, de heilige Maagd en 
Moeder van God; met de heilige 
Jozef,  haar  bruidegom; met   uw 
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apostelen en martelaren, (met de 
heilige  N.) en met  allen  die in uw 
heerlijkheid zijn en daar voor ons 
bidden. 
Mogen   de  vrede   in   de  wereld 
en  het  heil  van  alle  mensen toe- 
nemen  door   dit   offer   van   uw 
Zoon, dat  ons in handen is gege- 
ven opdat wij met  U worden 
verzoend. 

 
Maak uw volk, onderweg hier  op 
aarde, sterk in liefde en geloof: 
samen met  uw dienaar N., onze 
paus,  en  N., onze  bisschop, met 
alle bisschoppen, de geestelijk- 
heid en heel het gelovige volk dat 
Gij U hebt  verworven. 

 
Wij vragen  U, welwillend te staan 
tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier  bij U is, en 

waarvan Gij de Vader zijt.  Goede 
God, breng  in uw barmhartigheid 
al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en 
zusters, ja,  laat  allen   die  U lief 
waren en die van hier  zijn  heen- 
gegaan, genadig  binnen  in  uw 
rijk. Ook wijzelf hopen daar  eens 
te mogen zijn, om met hen samen 
voor altijd te mogen genieten van 
uw heerlijkheid, door Christus 
onze  Heer.  In  Hem  schenkt Gij 
alles wat goed is aan deze wereld. 
 
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. 

 
 

 
Gebed des  Heren 

COMMUNIERITUS 

 

NZE 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 
voluntas tua,  - sicut  in caelo, et 
in terra. - Panem  nostrum cotidi- 
anum da nobis  hodie;  - et dimitte 
nobis  debita nostra, - 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. 
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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. 
Communiezang 

 
Gebed na de communie 

 
 
 

sl O t r i t u s 
 
Zegen en wegzending 

 
Na de zegen zegt men: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DANKGEBED COMMUNIEVIERING 
 

OD van  de machten, in  het 
delen  van het brood  herken- 

nen  wij uw Zoon, onder ons 
aanwezig als de Verrezene. Wek 
ook ons op tot waarachtig leven. 

 
Acclamatie: 
Aan U zij alle eer en glorie 
tot in eeuwigheid. 

 
Wij prijzen U om uw Zoon Jezus 
die  weldoende rondging en  op- 
kwam  voor zwakken en  zieken. 
Hij die zichzelf  gaf ten einde  toe 
is onze weg ten leven geworden. 
– Acclamatie 

 
U hebt  Jezus uit  de doden doen 
opstaan en  Hem  verheven aan 

uw rechterhand. Hij die zichzelf 
in liefde gaf werd beeld van uw 
liefde voor ons. – Acclamatie 
 
U  komt    aan   het   licht    waar 
Jezus verschijnt aan  zijn leerlin- 
gen, vrede schenkt en zonden 
vergeeft.  Hij leeft onder ons, 
nodigt  ons  uit   in  Hem  te  ge- 
loven en schenkt ons zijn Geest. 
– Acclamatie 
 
U  hebt   ons  gemaakt tot   men- 
sen die leven  uit  nieuwe levens- 
kracht om te gelijken op de 
nieuwe  Adam,   Jezus  Christus, 
de Heer. Hij leeft met  U tot in 
eeuwigheid. – Allen: Amen. 
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Gebed 
 

Heer, verleen  ook aan ons om van uw vrede te genieten. 
De heilige apostelen hebben uw vrede ontvangen 

en deze over de gehele  wereld  verspreid 
en terwijl zij bezig waren met de redding van het volk 

verloren zij deze vrede niet 
en is zij in hen  niet  minder geworden. 
Ere zij de Heer en zijn barmhartigheid 

want  Hij heeft ons zeer lief 
en geeft ons zijn vrede 

en de genade van zijn heilige Geest. 
 

Silouan de Athoniet ( 1866-1938) 
Uit: de Heilige Silouan de Athoniet 

Uitgeverij: Orthodox Logos, 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hendrick van den Broeck (uit Mechelen, bijnaam Arrigo Fiammingo), 
Opstanding (1571-1572). Sixtijnse Kapel, Vaticaan. 
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Geef ons Uw vrede 
 

Heer God, u hebt  ons alles gegeven, 
geef ons nu ook vrede, de vrede van de rust,  de 

vrede van de sabbat, de vrede zonder avond. 
Heel deze volmaakte ordening van zeer goede dingen 

zal zijn tijd volmaken en voorbijgaan: 
want  zij hebben een morgen en een avond. 

 
Augustinus (354-430) 

Uit: De Belijdenissen, Uitgeverij: Damon, 2017 
 

De Kerk van Christus 
 

Zo gaat de kerk van Christus haar weg door de eeuwen heen. 
Ze is levend  in de mate waarin ze bezield  wordt door de liefde 

van haar gelovigen.  Ze is sterk wanneer haar leden  zich dag 
aan dag wapenen met het oneindige geduld van het geloof. Ze 
is eindig  wanneer haar getrouwen , verre van haar te oorde- len 
met de bitterheid van de zelfgenoegzaamheid, bereid  zijn haar 
zó lief te hebben dat zij hun leven geven om te proberen haar 

vandaag en iedere  dag te vernieuwen. 
 

Frère Roger Schütz (prior van Taizé), Vandaag van God. 
 

 
Het lege graf (paneel), Klosterneuburg (ca. 1350). 
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Meer levend  dan voorheen 
 

Zodra  het eerste moment van ontsteltenis en verrassing 
voorbij is, hebben de vrouwen niet  veel tijd nodig  om te ge- 
loven. Zij herinneren zich nog de woorden waarmee Jezus 
voorspeld had wat nu hier gebeurd is. Zij spoedden zich 

naar  de apostelen om de blijde  boodschap over te brengen. 
Deze geloven echter niet. Het lijkt hun allemaal oudevrou- 
wenpraat. Dit is niet  te verwonderen. Een eerste moment 

van verrassing en twijfel was nodig.  Hun hart kan niet  voor- 
uitlopen op de tekenen. Bij beetjes,  bij iedere  verschijning 

van Jezus aan de apostelen, alleen  of in groep,  zullen zij zich 
de een na de ander neerliggen bij deze nieuwe overtuiging: 
de man  waarvan men  dacht dat hij gestorven was, is weer 

springlevend, meer  levend  dan hij het ooit was dan toen hij 
nog in hun midden verkeerde. 

 
André Louf, Mij liefde is U genoeg, Cyclus C., 

 
 
 

Meister von Hohenfurth, De drie Maria’s bij het graf (detail). 
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Aan gene zijde van de zon 
 

Op het einde  zullen wij van aangezicht tot aangezicht 
de oneindige schoonheid van God ontmoeten 
Vgl. 1 Kor. 13, 12 
en zullen wij met vreugdevolle bewondering het 
mysterie van het heelal  kunnen lezen,  dat samen 
met ons zal delen  in de volheid zonder einde.  Ja, wij 
zijn op weg naar  de sabbat van de eeuwigheid, naar 
het nieuwe Jeruzalem, naar  het gemeenschappelijke 
huis  van de hemel. Jezus zegt ons: “Zie, Ik maak  alles 
nieuw”  (Openb. 21, 5Openb. 21, 5). Het eeuwige  leven zal 
een gedeelde verwondering zijn, waar ieder schepsel, 
lichtend veranderd, zijn plaats zal innemen en de 
definitief bevrijde  armen iets te bieden zal hebben. 

 
Paus Franciscus, Geprezen zijt Gij! Laudato  Si!, nr. 243 

 
 
 
 
 
 
 

Francesco  da Milano, Noli me tangere. Sala dei Battuti (begin 1500), 
Duomo  di Conegliano, Italië. 
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Pasen 
 

De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam  de twijgen. 

En iedereen vindt  het heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen. 
We zien ze vallen op de grond 
en dan opnieuw weer groeien 
Zo heeft de aarde  ons geleerd 
dat al wat sterft zal bloeien. 

 
Toon Hermans 

 

 
 
 
 

Pasen 
 

Nu is de kracht van Pasen in ons losgebarsten 
door de verrijzenis van Christus. 

Nu vinden wij in onszelf  een sterkte die niet  de onze is, 
en die ons rijkelijk wordt geschonken, 

telkens als wij haar nodig  hebben. 
 

Thomas Merton, Wij zijn al één. Woorden  voor elke dag van het jaar. 
 
 
 
 
 

Berne Media Liturgie Heeswijk 
wenst u zalig Pasen! 
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