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Binnendragen licht en water 
 
 
Openingslied   
 

Sta op! Een morgen ongedacht,  
Gods dag is aangebroken,  
er is in een bewogen nacht  
een nieuwe lente ontloken.  
Het leven brak door aarde en steen,  
uit alle wondren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken.  
 

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,  
Open uw dode oren;  
kom uit het graf dat u omsluit,  
kom uit en wordt geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht  
de nieuwe Adam opgericht,  
ons allen lang tevoren.  
 

Al wat ten dode was gedoemd  
mag nu de hoop herwinnen;  
bloemen en vogels, alles roemt  
Hem als in den beginne.  
Keerde de Heer der schepping weer,  
dan is het tevergeefs niet meer  
te bloeien en te minnen.  
 

 
 
Begroeting 
 
  
Gebed om ontferming   
 

Wees genadig, gij die genade zijt.  
Was mij schoon en ik zal witter worden dan sneeuw.  
Geef een nieuw hart.  
Zend uw geest dat ik herschapen word.  
Als dat zou kunnen.  
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Wees genadig, kom bevrijden.  
Wees genadig, kom bevrijden, Kyrie eleison.  
God van God, licht van licht, ware God van ware God. 
Kom bevrijden Jesu Christe, Kyrie eleison.  
Geboren, niet gemaakt een van hartstocht en bezieling,  
een in wezen met de Vader.  
Wees genadig, kom bevrijden. Kyrie eleison.  
 
 
 
Lofzang 
 

Looft God de Heer altijd, gezegend zij de naam;  
“ik zal er zijn voor jou” in eeuwigheid.  
Mijn God, gij zijt getrouw troosten en liefderijk,  
“ik zal er zijn voor jou” in eeuwigheid! 
 
 
 
Gebed 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Eerste lezing: Handelingen 10, 34a.37-43 
 

Uit de handelingen der Apostelen. 
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: 
“Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; 
hoe Jezus van Nazareth 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. 
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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 uitgekozen, 
aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben 
nadat Hij uit de doden was opgestaan. 
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 zonden verkrijgt. 
 

Woord van de Heer    Wij danken God 
 
 
Psalm 67  
  

Refrein: 
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, Alleluia, alleluia! 
 

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,  
loven zijn machtig beleid,  
omdat Hij steeds op wondere wijze  
alles bestuurt in gerechtigheid.    Refrein: 
 

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;  
toont ons zijn aanschijn van licht,  
Hij gaat ons voor op alle wegen  
heeft uit de zonde ons opgericht.    Refrein: 
 

Hij is de God, die ons verblijdde,  
die onze nood heeft verstaan;  
die ons een hemels Paasmaal bereidde  
en zonder vrees door de wereld laat gaan.  Refrein: 
 

Laat alle volken uw almacht vrezen,  
aller lof zij U gewijd,  
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,  
in aller eeuwen eeuwigheid.     Refrein: 
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Evangelielezing: Johannes 20, 1-9 
 

De Heer zij met u.   En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes.   Lof zij U, Christus. 
Op 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 hebben de Heer uit het graf genomen 
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 leerling snelde Petrus vooruit 
en kwam het eerst bij het graf aan. 
Voorover bukkend zag hij 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 leerling 
die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; 
hij zag en geloofde 
want zij hadden nog niet begrepen  
hetgeen er geschreven stond, 
dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan. 
 

Woord van de Heer   Wij danken God 
 
 
♫  Acclamatie    Halleluja 
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Overweging 
 
 
Stilte 
 
 
Geloofsbelijdenis  
 

Ik 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 uit de doden;  
die opgestegen is ten hemel;  
zit aan de rechterhand 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. 
 
 
 
Voorbede 
 
♫  Voorbede-acclamatie 
Raak mij, raak mij aan, leg uw hand op mij.  
Geef mij uw zegen, dan zal ik leven.  
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DIENST VAN DE TAFEL                    

 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
Lied  
 

Wanneer alles diep van binnen pijn doet 
en je alleen, tegenover je eigen beeld ziet 
dat het vervormd is door onbekende spiegels. 
Wanneer de dingen voor je schaduw wijken, 
wanneer je woord dat van een ander lijkt 
en je hartslag uit je lichaam vlucht. 
Wanneer je handen ver van je zijn 
en je de afdruk van je voeten niet herkent, 
wanneer je niets meer waarneemt dan dode buitenkanten. 
Ga dan als een zalm tegen de stroom in 
met alle razernij van je woede. 
Wanhoop niet, 
het water zal stenen breken. 
 
 

 
     
♫  Vredewens 
    
De wereld droomt van een nieuwe morgen.  
De wereld droomt van een nieuw gezicht.  
Ontwaak in een wereld van nieuwe vrede.  
Ontwaak in het licht. 
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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. 
 

verlos ons, Heer…… 
 

Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
 
Delen van het Heilige Brood 
 
 
Communielied  
 

Het simpele gerei, het brood, dat is gesneden,  
de stilte, de gebeden,  
want de avond is nabij. 
 

Uit tranen en uit pijn dit samen zijn verkregen; 
Bij sober brood de zegen  
twee in uw naam te zijn.  
 

Waaraan de witte dis uw teken wordt beleden  
verschijnt Gij; ‘u zij vrede’.  
Gij Brood, gij Wijn, gij Vis.  
 
 
 
 
 
 
 

7 
 



Mededelingen 
 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 

2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: ENDA / Bolivia (NL11 RABO 0307 0604 38) 
U kunt uw bijdrage doen in de mandjes, achterin de kerk. 
                
♫  Zegenwens 
 
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.  
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht  
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht  
en geef ons vrede.  
 
 
Slotlied  
 

U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer weer. 
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af, 
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer. 
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind 
En zegt telkenkere, Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft 
In zijn goddelijk wezen, is zijn glorie groot: 
niets heb ik te vrezen, in leven en in dood 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
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