
OPENING VAN DE VIERING 
 

De Paaskaars is in de paasnacht tijdens de paaswake al aangestoken en op een goed 

zichtbare plaats op het priesterkoor gezet. Zorg dat aan het begin van de viering alleen de 

Paaskaars brandt en nog niet de andere kaarsen op en rond het altaar. 

Intredeprocessie: Priester en misdienaars komen binnen met wierook. Vier tot zes kinderen 

lopen mee met bloemen, mandjes met (chocolade) eieren en mandjes met de kleine kaarsjes 

die later uitgedeeld worden. Bij aankomst bij het priesterkoor bewierookt de priester de 

paaskaars en zetten de kinderen hun mandjes en bloemen erbij.  

Vervolgens wordt aan een aantal kinderen gevraagd om alle kaarsen op het priesterkoor en 

in de kerk te ontsteken aan de Paaskaars. Doe op deze feestelijke dag zoveel mogelijk kaarsen 

in de kerk aan en verminder eventueel de elektrische verlichting. 

 

Intredelied 
Kies een openingslied dat zowel de volwassenen als de kinderen gemakkelijk kunnen 

meezingen bijvoorbeeld: 

Daar nu het feest van Pasen is (zie Laus deo nr. 876) 

1. Daar nu het feest van Pasen is, alleluia! 

Wij zingen van Heer Jezus Christ,  

Alleluia, alleluia,alleluia! 

 

2. Alleluia, wij heffen ’t aan, alleluia! 

De Heer is waarlijk opgestaan, 

Alleluia, alleluia,alleluia! 

 

3. Waar dat ik ben of waar ik ga, alleluia! 

Mijn ziel die zingt alleluia, 

Alleluia, alleluia,alleluia! 

 

Begroeting 
Priester:  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Allen:  Amen. 

Priester:  De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 

  gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 

Allen:  En met uw geest. 
 

Woord van welkom 
Hier kan een kind of tiener bijvoorbeeld zeggen: 

Vandaag zijn we bij elkaar gekomen om het grootste feest van het jaar te vieren! 

Jezus, die gestorven was op het kruis, is niet meer dood. Hij is opgestaan uit de 

dood, Hij leeft! Hij is er nog steeds voor ieder van ons. Laten we daarom samen 

tot Hem bidden: 

 

Priester: 



Broeders en zusters, 

belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God 

om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 

Tiener: Heer, die in deze wereld zijt gekomen 

 om de liefde van de Vader aan ons te laten zien 

 en ons het leven te brengen, 

 ontferm U over ons. 

Allen: Heer, ontferm U over ons. 

 

Tiener: Christus, die eens voor al gestorven bent voor de zonden 

 om ons tot God te brengen, 

 ontferm U over ons. 

Allen: Christus, ontferm U over ons. 

 

Tiener: Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen 

 en de schepping weer nieuw maakt, 

 ontferm U over ons. 

Allen: Heer, ontferm U over ons. 

 

Priester: 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven 

en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen: Amen. 

 

Gloria  
Neem voor het Eer aan God een bekende melodie uit bijv. de Markus- of Willibrordusmis of 

de melodie van Elly Zuiderveld van Geloven als een kind, wel bij voorkeur de integrale tekst 

gebruiken. Als er geen bekende melodie voorhanden is, kan het Eer aan God ook samen 

gebeden worden) 

Kind: Laten we samen zingen tot eer van onze hemelse Vader die Jezus heeft 

doen opstaan uit de dood. 

 

Allen zingen of zeggen: 

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. 

 

Openingsgebed 

(de priester bidt namens ons allen) 

God, almachtige Vader, 

uw eniggeboren Zoon heeft de dood overwonnen. 

Daardoor is er voor ons weer toegang tot  het eeuwig leven bij U. 

Wij vragen U bij de viering van zijn verrijzenis: 

vernieuw ons door uw Geest 

om met Hem te verrijzen 

tot het licht van het leven. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U leeft en heerst 

in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 
[eventueel kan de eerste lezing weggelaten worden maar dat zou toch jammer zijn omdat 

daarin zo kernachtig over Jezus’ leven, dood en verrijzenis verteld wordt] 

 

Kind: Wij gaan nu luisteren naar Gods woorden. Hij heeft ons vandaag echt iets 

moois te vertellen. Eerste horen we het verhaal van de eerste preek van de 

apostel Petrus. Hij had wel vijftig dagen nodig voordat hij de moed had om aan 

andere mensen over de Verrijzenis van Jezus te vertellen. Sindsdien zijn de 

mensen nooit opgehouden om door te geven: Jezus is opgestaan uit de dood en 

Hij leeft! 
 

(vraag een van de ouders dit voor te lezen) 

 

1e lezing 

(Handelingen 10, 34a.37-43) 

Lezing uit de Handelingen der Apostelen. 

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: 

Jullie weten 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 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 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 levende en de doden. 

Van Hem leggen alle Profeten het getuigenis af, 

dat ieder die in Hem gelooft, 

door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt. 

Zo spreekt de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

 

Tussenzang 
Christus is Verrezen 

1. Klokken klinken over ’t land: 

 Christus is verrezen. 

 Mensen komt God loven, want 

 Christus is verrezen. 

 Ook de kind’ren zijn heel blij. 

 Kruis en lijden zijn voorbij. 

 Met z’n allen zingen zij: 

 Christus is verrezen. 

 

2. Eng’len zingen bij het graf: 

 Christus is verrezen. 

 Leerlingen gaan er op af. 

 Christus is verrezen. 

 Johannes wil het graf ingaan. 

 Simon Petrus mag vőőrgaan. 

 Magdalena  kondigt aan: 

 Christus is verrezen. 

 

3. Heel de schepping jubelt mee: 

 Christus is verrezen. 

 Zon en sterren, land en zee: 

 Christus is verrezen. 



 Vissen in de zee, zo ruim, 

 hoge golven, wit van schuim: 

 Christus is verrezen. 

 

4. Vroege vogels zingen blij: 

 Christus is verrezen. 

 met de lamm’ren in de wei: 

 Christus is verrezen. 

 Bloemenvelden, fris in bloei, 

 bomen, al het lentegroen, 

 jubelt, alles wat maar groeit: 

 Christus is verrezen! 

 

(Tekst & muziek Wim Hakvoort uit muziekbundel Zingend door het jaar) 

 
(of een aantal coupletten uit nr. 880 De Heer is waarlijk opgestaan, zie Laus Deo) 

 

1. De Heer is waarlijk opgestaan, 

 halleluja, halleluja, 

 de nacht des doods voorbij gegaan. 

 Halleluja, halleluja! 

 

2. Drie vrouwen namen specerij, 

 halleluja, halleluja, 

 vroeg in de morgen kwamen zij. 

 Halleluja, halleluja. 

 

3. Maar zie, de steen was weggedaan, 

 halleluja, halleluja, 

 Een engel sprak de vrouwen aan: 

 Halleluja, halleluja. 

 

4. ‘Uw Heer, die hier gebonden lag, 

 halleluja, halleluja, 

 verrees op deze heil’ge dag’. 

 Halleluja, halleluja. 
 

Evangelie (Johannes 20, 1-9) 

Kind: Wij gaan nu het Evangelieboek met alle verhalen over Jezus halen. Uit 

respect voor Gods Woord begeleiden de misdienaars dit met kaarsen. Op deze 

feestelijke dag wordt er ook wierook gebruikt als teken van ons gebed dat 

opstijgt naar God. . 



 

[gebruik hiervoor kopieën uit een kinderbijbel of de 

vertelplaten uit de map Bijbelverhalen in beeld, druk eventueel 

ook wat plaatjes bij het evangelie in het boekje af] 

 

(rolverdeling: Verteller door priester of diaken, Maria 

Magdalena door een kind) 

 

Priester of diaken: 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 

Christus volgens Johannes. 

  

  

 

Verteller: Op de eerste dag van de week 

 kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen bij het graf. 

 Het was nog donker. 

 Ze zag dat de steen van het graf was weggerold. 

 Snel liep ze naar Simon Petrus  

 en naar de andere leerling van wie Jezus hield. 

 Ze zei tegen hen: 

Maria Magdalena: ”Zij hebben de Heer uit het graf genomen 

 en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd. 

Verteller: Daarop gingen Petrus en de andere leerling 

op weg naar het graf. 

 Ze liepen samen vlug door, 

 maar de andere leerling rende voor Petrus uit. 

 Toen hij zich voorover bukte, zag hij de linnen doek liggen. 

 Maar hij ging niet naar binnen. 

 Simon Petrus kwam na hem ook bij het graf 

 Hij ging wel naar binnen. 

 Hij zag dat de linnen doeken er lagen, 

 Maar dat de zweetdoek die Jezus’ hoofd had bedekt, 

 Niet bij de andere doeken lag. 

 Die was opgerold en lag apart op een andere plaats. 

 Daarna ging ook de andere leerling, 

 die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. 

 Hij zag en geloofde, 

 Want ze hadden nog niet begrepen wat er geschreven stond, 

 dat Jezus namelijk uit de dood moest opstaan. 

 

 Dit is het Woord van de Heer. 

 



 Allen: Wij danken God. 

 
[vervolg lied nr. 880] 

5.  ‘Zegt Petrus: Hij is opgestaan! 

 halleluja, halleluja, 

 Zegt het al zijn discipelen aan’. 

 Halleluja, halleluja. 

 

6.  Nu klinkt alom de roep voortaan: 

 halleluja, halleluja, 

 ‘de Heer is waarlijk opgestaan!’ 

 Halleluja, halleluja. 

 

Preek  

 

Hernieuwing van de doopbeloften 
(een aantal kinderen delen aan iedereen in de kerk de kleine kaarsjes uit en deze 

worden ontstoken aan de Paaskaars. De misdienaars kunnen hier ook bij helpen) 

 

Priester: 

Broeders en zusters, beste kinderen, 

We hebben jullie ieder een kaarsje gegeven dat is ontstoken aan de Paaskaars. 

De paaskaars verwijst naar Jezus die voor ons het Licht in de duisternis is. Met 

je doopsel heb je ook een kaars ontvangen die aan de Paaskaars was ontstoken. 

Door ons doopsel mogen wij met Jezus een nieuw leven leiden. Misschien weet je 

niet zoveel meer van je doopsel en daarom krijgen we ieder jaar opnieuw de kans 

in de Paasviering om onze doopbeloften te vernieuwen. Daarom ga ik jullie nu een 

aantal vragen stellen waarop je zelf mag antwoorden. Lees maar goed mee in je 

boekje. 

 

Zullen jullie je te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht om in vrijheid te 

leven als kinderen van God? 

Allen: Ja, dat beloof ik. 

 

Zul je je verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het kwaad 

zich niet van je meester maakt? 

Allen: Ja, dat beloof ik. 

 

Zul je de Heer je God dienen 

en Hem alleen? 

Allen: Ja, dat beloof ik. 



 

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

Allen: Ik geloof. 

 

Geloof je in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  

die geboren is uit de Maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is,  

die uit de dood is opgestaan en leeft aan Gods rechterhand? 

Allen: Ik geloof. 

 

Geloof je 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. 

Allen: Ik geloof. 

 

De priester besluit: 

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 onze Heer. 

Allen: Amen. 

 

Nu gaat de priester met het pas gezegende water uit de Paaswake de kerk rond om 

iedereen ermee te besprenkelen. Intussen wordt er een lied gezongen dat naar het 

doopsel verwijst. 

 

Bijvoorbeeld:  

Doopliedje  

Zingend water, springend water. 

Jezus stierf voor ons aan ’t kruishout. 

Toen Hij door de dood ging, 

gaf Hij ons het leven. 

Luister naar Hem, blijf Hem trouw. 

Al zijn liefde geeft Hij jou. 

 

Spelend water, strelend water, 

door de Geest geheiligd water. 

Wij die al gedoopt zijn, 

mogen weer beseffen 



Ik mag kind van God zijn 

Jezus volgen, elke dag. 

 

(Tekst: vrij naar Wim Hakvoort. Muziek: Witte zwanen, zwarte zwanen) 

 

Voorbede 
(nodig kinderen, tieners en een ouder uit om de voorbede te doen. Laat ze deze eventueel zelf 

maken) 

Priester: Bidden wij tot God, bij Wie Leven is, dat nooit ophoudt: 

1. Voor alle christenen, dat zij zich vandaag echt blij mogen voelen, omdat 

Jezus niet dood is, maar leeft. Laat ons bidden. 

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

 

2. Voor mensen die deze dagen eenzaam zijn, dat het voor hen toch een mooi 

Paasfeest mag worden. Laat ons bidden. 

 Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons  

3.  Voor mensen die verdriet hebben omdat iemand is dood gegaan van wie zij 

veel gehouden hebben, dat zij troost mogen vinden in het geloof dat zo 

iemand niet voor altijd weg is, maar dat hij gelukkig is bij U. Laat ons 

bidden. 

 Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons 

4. Voor ons allemaal, dat wij blijven geloven dat Jezus leeft en altijd bij ons 

is en dat wij dit prachtige nieuws aan iedereen zullen doorvertellen. Laat 

ons bidden. 

 Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons 

5.  Voor alle kinderen die binnenkort hun Eerste H.Communie of Vormsel gaan 

ontvangen, dat zij echt in hun hart geloven dat Jezus leeft en er altijd 

voor hen wil zijn. Laat ons bidden. 

 Allen: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons 

 



DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
Offerande 
Nodig voor de viering 6 tot 8 kinderen uit om de gaven van brood en wijn naar het altaar te 

brengen. Zet achterin de kerk op een tafeltje de kelk, pateen, kannetjes water en wijn, 

altaarkaarsen e.d. voor de viering klaar. Zorg dat er bij de offerande een volwassene bijstaat 

om de gaven aan de kinderen aan te reiken en te begeleiden dat ze eerbiedig twee aan twee 

naar het altaar lopen in processie. 

 

Intussen zingen allen bijv. het lied:  

 

Een lied rond de tafel 

Een lied rond de tafel met wijn in overvloed 

een lied rond de tafel met brood dat leven doet. 

Daarvan wil ik zingen, een liedje keer op keer. 

Want ik deel er de dingen en alles smaakt naar meer. 

 

Een lied rond de tafel van Jezus in de zaal. 

Een lied rond de tafel van het Laatste Avondmaal. 

Daarvan wil ik zingen, een liedje keer op keer. 

Want ik deel er de dingen en dat heeft Hij gevraagd. 

 

Een lied rond de tafel van onze wereld groot. 

Een lied rond de tafel van: iedereen wil brood. 

Daarvan wil ik zingen, een liedje keer op keer. 

Want ik deel er de dingen en daar is Jezus weer. 

 

Oproep tot gebed 

Priester: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 

worden door God de Almachtige Vader. 

Allen: 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 
Heer, vol vreugde om het paasfeest 

dragen wij het offer van brood en wijn op 

waardoor uw kerk op wonderlijke wijze 

wordt herboren en gevoed. 

Door Christus onze Heer. 
 

Eucharistisch gebed (XI, voor kinderen) 

(Allen staan) 

Priester: De Heer zij met jullie. 



Allen: En met uw geest. 

Priester: Verheft jullie hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer 

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

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

De priester bidt verder: 

Wij danken U, God.  

Alle leven komt uit uw hand.  

U gaf het ons en ziet ons graag altijd gelukkig.  

Daarom hebt U Jezus uit de dood gered.  

Als eerste van ons allen gaf U Hem nieuw leven.  

Zo hebt U ook aan ons beloofd: een leven zonder einde,  

zonder pijn en zonder tranen. 

Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn.  

Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven.  

En met alle heiligen en engelen zeggen wij U toe: 

 

Allen:   

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. 

 

Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. 

Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. 

Hij heeft ons verteld hoe U ons roept over de dood 

tot eeuwig leven en geluk bij U. 

Hij wees ons ook de weg daarheen: 

een weg van liefde, heel zijn leven lang. 

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel  

om te doen wat Hij heeft voorgedaan. 

Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn,  

zodat zij Lichaam en Bloed worden  

van Jezus Christus, uw Zoon. 

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf,  

was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel.  

 

Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei: 



Neemt en eet hiervan, gij allen,  

want dit is mijn Lichaam  

dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U,  

gaf hem 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.  

Daarna zei Hij tot hen:  

Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed 

voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven:  

zo vieren wij zijn dood en verrijzenis.  

Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: 

neem ons op in uw liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon.  

Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven.  

Daarom zeggen wij: 

Allen :   

Goede God, wij loven U,  

goede God, wij danken U. 

Hij leeft nu bij U  

en toch is Hij ook dicht bij ons. 

Allen:   

Goede God, wij loven U,  

goede God, wij danken U. 

Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen.  

Als uw Rijk gekomen is,  

zijn  pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. 

Allen :   

Goede God, wij loven U,  

goede God, wij danken U. 

Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel  

te eten van het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer;  

zo maakt U ons blij door de heilige Geest.  

Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk,  

en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht.  

Denk, Heer, aan de paus ………………………..,  

aan onze bisschop ……………………….. en aan alle andere bisschoppen. 



Geef de vreugde om het paasfeest 

in het hart van ons allen die op U vertrouwen. 

En help ons blijdschap brengen aan allen die leven in verdriet. 

 

God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U  

en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder,  

en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus  

voor altijd bij U zijn.  

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.  

Allen : Amen. 

 

Nodig alle kinderen naar voren om in  een grote kring rond het altaar te komen 

staan om samen (hand in hand) het Onze Vader te bidden. 

 

Onze Vader 

Laten wij nu samen het gebed bidden dat Jezus ons zelf heeft geleerd.  

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 schuld,  

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven 

en leid ons niet in bekoring,  

maar verlos ons van het kwade. 

 

Priester: 

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. 

Vredewens 

Priester: Heer  Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik 

jullie, mijn vrede geef ik jullie. 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. 

Allen: Amen. 



Priester: 

De vrede des Heren zei altijd met jullie. 

Allen: En met uw geest. 

 

Priester (of diaken) 

Wenst elkaar de vrede. 

 

De priester wenst vrede aan enkele kinderen en de kinderen gaan de vrede van 

Jezus wensen aan elkaar, de kerkgangers en hun ouders. 
 

Breking van het Brood  

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. 
 

Priester: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie, het Lam 

Gods, dat wegneemt de zonden der wereld: 

Allen:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  

  maar spreek en ik zal gezond worden. 
 

Communie 
Nodig tijdens de communie een aantal goed spelende tieners/jongeren uit om 

instrumentale muziek te spelen. Dit kan veel rust in de viering brengen. 

 

SLOT VAN DE VIERING 
Een aantal kinderen kunnen hier tot slot hun eigen gemaakte dankgebedjes bidden. 

 

Gebed na de communie 
Almachtige God,  

blijf in uw goedheid uw Kerk beschermen.  

U heeft ons vernieuwd door de sacramenten van pasen.  

Breng ons eens tot de verrijzenis en het eeuwig leven bij U.  

Door Christus onze Heer. 



Zegen en wegzending 

(plechtige paaszegen)  

Priester: God die jullie allen door de Verrijzenis van Jezus  

  heeft verlost en tot zijn kinderen heeft gemaakt,  

  Hij moge jullie de vreugde van zijn zegen schenken. 

Allen:   Amen.  

Priester: Hij die jullie door zijn verlossing voor altijd bevrijd heeft, 

  moge jullie doen delen 

  in het eeuwige geluk in de hemel. 

Allen:  Amen. 

Priester: Moge Jullie die door geloof en doopsel 

  met de Heer verrezen zijt, 

  door een heilig leven 

  met Hem verenigd worden in het hemels vaderland. 

Allen:  Amen. 

Priester: Zegene jullie de almachtige God,  

Vader, Zoon  en Heilige Geest. 

Allen:  Amen. 

Priester: Gaat nu allen heen in vrede, alleluia, alleluia. 

Allen:  Wij danken God, alleluia, alleluia. 

 

(probeer als begeleiding van dit prachtige slotlied een organist en trompettist te vinden) 

 

Slotlied 

U zij de glorie opgestane Heer, 

U zij de victorie nu en immermeer. 

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 immermeer. 

 

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer. 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Wees dan volk des Heren, blijd’en welgezind 

En zegt telkenkere: Christus overwint. 

U zij de glorie, opgestane Heer. 

U zij de victorie nu en immermeer. 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 



In zijn god ‘lijk 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 immermeer. 
 

Tekst: J.W. Schulte Nordholt / muziek: G.F. Händel 

 

Laat een aantal kinderen bij de uitgang van de kerk aan iedereen chocolade eitjes 

uitdelen! En/of zorg dat er in de tuin van de pastorie chocolade eitjes en 

paashazen verstopt zijn voor de kinderen. 

 
 

 

 

 


