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Paasmorgen     4 april  2021     10.00 uur   

vanuit de Sint Matthiaskerk te Warmond   Eucharistieviering. 

Voorganger:     Pastoor Straathof                                                                                   

Lector:      Hr.  R. Keijzers.                                                                                      

Opgeluisterd door:  CD muziek.   Van diverse bronnen.                                                                           

Verder ondersteuning:  Enkele vrijwilligers van de Sint Matthiaskern 

 

♫ Lied  “In de ochtend”  (CD - Compositiewedstrijd 1999 – 2000) 

 

Woord van welkom                                                                                                       

 

Schuldbelijdenis 

 

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. 

                                                                                                                               

V: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen: Amen. 

 

♫ Heer ontferm U        (uit: de mis van de Heilige Geest)          

 

♫ Eer aan God in den hoge (uit: de mis van de Heilige Geest)    

 

Gebed                                                                                                              

 

God van ons leven, uit chaos en leegte van het graf, roept Gij tevoorschijn uw 

mensenzoon, tot licht en leven. Geef, Enige, dat ook wij mogen opstaan uit alle dood. 

Wek op in ons uw liefde, hier nu en alle dagen. Amen.       

                                                                                         

 

Eerste lezing:  Uit de Handelingen der Apostelen.   Hand. 10, 34a.37-43 

In 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 
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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.” 

                                       

 

♫ Tussenzang “King all glorios”    (CD - Sing it all loud - St Victor koren) 

 

Tweede lezing:  

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse. Kol. 3, 1-4 

Broeders 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 nieuw leven is nu met Christus verborgen in God. 

Christus is uw leven, 

en wanneer Hij verschijnt, 

zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 

                                       

 

Vers voor het evangelie    Alleluia: 1 Kor. 5, 7b-8a 

Alleluia. Ons Paaslam is geslacht: Christus zelf. 

   Wij moeten ook ons feest vieren in de Heer.   Alleluia. 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  

volgens Johannes. Joh. 20, 1-9 

                                                                                                                              

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, die 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. 

Zij liepen samen vlug voort, 

maar die andere leerling snelde Petrus vooruit 
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en kwam het eerst bij het graf aan. 

Vooroverbukkend 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. 

                                

 

Overweging                                                                                                                    

 

Hernieuwing van de doopbelofte. 

Door het Paasmysterie zijn wij in het doopsel begraven met Jezus Christus om met Hem 

een nieuw leven te kunnen leiden. Daarom willen wij nu op dit Paasfeest onze 

doopbelofte uitspreken.                                                                                              

Zult u zich te allen tijden verzetten tegen kwaad en onrecht om in vrijheid te leven als 

kinderen van God?                                                                                                  

Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen?                                                              

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

Gelooft u in Jezus Christus zijn eengeboren Zoon onze Heer, die geboren is uit de maagd 

Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en die 

zit aan Gods rechterhand?                                                                                         

Gelooft u 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?                                                                                                                  

Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft doen 

herboren worden uit water en heilige Geest en ons vergeving heeft geschonken van onze 

zonden, ons door zijn genade bewaren tot het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer. 

Amen.  

 

Voorbede       gebedsintentie uit de parochiekernen                                                             

 

V. Op deze Paasmorgen bidden wij vol vertrouwen tot God                                             

die ons leven draagt tot voorbij de dood:  

L. Voor de kerkgemeenschap wereldwijd:       

 dat het geloof in de verrijzenis groeit       

 en zal leiden tot vernieuwd leven;   laat ons bidden… 

L.  Voor de leiders van de volkeren:        

 dat zij toekomst en levenskansen bieden       

 door respect te tonen voor mens en natuur: laat ons bidden… 
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L. Voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en misbruik;    

 dat zij een veilig onderkomen vinden       

 dat wij hen nieuw perspectief bieden; laat ons bidden… 

L.     Voor onszelf bidden wij:         

 dat ons geloof in de verrijzenis krachtig wordt en     

 dat wij de moed hebben het uit te dragen: laat ons bidden… 

L. Parochievoorbede en intenties…..  

  

V. God van Leven, U die alle leven draagt, hoor ons gebed op deze Paasmorgen,                

zoals U altijd het gebed van mensen hebt gehoord.                                                    

Dat vragen wij U in naam van De Levende Jezus Christus, onze Heer. Amen.  

 

Collecte 

 

♫ Offerandelied “De steppe zal bloeien” (CD - De steppe zal bloeien)          

De steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 

vanaf de dagen der schepping 

staan vol water, maar dicht – 

de rotsen gaan open. 

Het water zal stromen, 

het water zal tintelen stralen, 

dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken, 

de steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

De ballingen keren 

zij keren met blinkende schoven. 

Die gingen in rouw 

tot aan de einden der aarde 

een voor een, en voorgoed, 

die keren in stoeten. 

Als beken vol water 

als beken vol toesnellend water 

schietend omlaag van de bergen. 

Met lachen en juichen – 

die zaaiden in tranen 

die keren met lachen en juichen. 

De dode zal leven 

de dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan 

en onder stenen bedolven 

dode, dode, sta op, 

het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken 

een stem zal ons roepen: Ik open 
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hemel en aarde en afgrond. 

En wij zullen horen 

en wij zullen opstaan 

en lachen en juichen en leven.                                        

 

Gebed over de gaven                                                                                                  

 

Heer, vol vreugde om het paasfeest dragen wij U het offer op, waardoor uw kerk op 

wonderlijke wijze wordt herboren en gevoed. Door christus onze Heer. Amen.   

 

Prefatie   I van Pasen                                                                                               

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 krachten die U 

loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 

 

♫ Heilig       (uit: de Mis van de Heilige Geest)                                     

                                                                                    

 

Eucharistisch gebed  IIb    

Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle heiligheid. Stort uw 

Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed 

van Jezus Christus, uw Zoon. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij brood in zijn 

handen, dankte U, en brak het om te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: Neemt en 

eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, en reikte hem 

aan zijn leerlingen en sprak: 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: Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw kruis en 

verrijzenis.    

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, 

heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven: dit brood dat leven geeft 

en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons 

waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden. 

Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon, en 

vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige 

Geest. Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze 

gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus N., onze bisschop N. en allen die Gij 

tot uw dienst hebt geroepen. 
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Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de 

verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw 

barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw Aanschijn. 

Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd Maria, de moeder van 

uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen en met allen die op 

deze aarde leefden in uw welbehagen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die 

wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot 

in uw heerlijkheid. 

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. 

 

Onze Vader     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. 

Vg.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen dat wij, gesteund door 

uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol 

wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

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

 

Vredeswens:                                                                                                            

 

Vg.: De vrede des Heren zij altijd met U                                                                        

En met uw Geest. 

 

♫ Lam Gods            (uit: de Mis van de Heilige Geest)      

 

Uitnodiging tot de H. Communie:                                                                                     

 

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt maar spreek slechts één woord en ik zal 

gezond worden.   

 

Heilige Communie                             

 

Gebed  geestelijke communie          

  Mijn Jezus,         

  ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. 

  Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. 

  Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de 

  genade van de geestelijke communie.     

  Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.  

  Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. 

  Amen.                            
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♫ Communielied    “Neemt Gods Woord met hart en mond”   (CD - Herboren klanken) 

Refrein   Neemt Gods woord met hart en mond                                                            

     eet en drinkt zijn nieuw verbond,      

  gedenkt uw Heer totdat hij wederkomt. 

Gij hebt ons toegesproken tot in de diepste nood.          

Uw lichaam werd gebroken, uw woord is levend brood.  Refr. 

Waar velen zijn gestorven hebt Gij ons honderdvoud                                                 

een nieuw bestaan verworven. Gij zijt ons lijfsbehoud.  Refr. 

Gij roept ons uit de zonde, Gij maakt ons brood en wijn,                                            

om met elkaar verbonden uw nieuwe mens te zijn.  Refr. 

O Lichaam ons gegeven, o Heer van ons bestaan,                                                 

geef dat wij van U leven en niet verloren gaan.   Refr. 

Heer, God hier in ons midden, maak uw belofte waar.                                              

Nu laat uw woord geschieden. En schenk ons aan elkaar Refr.                                                    

 

Slotgebed.                                                                                                                     

 

Heer God, Gij leeft in ons midden door Jezus, uw Zoon, en vervult ons met grote 

vreugde. Bewaar uw volk in de vrede die de verrezen Heer ons heeft toegezegd, en maak 

ons tot getuigen van zijn blijvende aanwezigheid. Hij die met U leeft in eeuwigheid.  

 

Zegen en zending.  

 

♫ Lied        “U zij de glorie”                     (CD - Herboren klanken)  

 U zij de glorie, opgestane Heer, 

 U zij de victorie nu en immer meer. 

 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. 

 

 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

 die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 

 In Zijn goddelijk wezen is mijn 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. 

 

 

 

 

 


