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Een woord van welkom 
 

 In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

 De genade van onze Heer Jezus Christus, 

 de liefde van God en de gemeenschap 

 van de heilige Geest zij met u allen. 
  

Woord van welkom 
 

 Beste parochianen, hier in de Augustinuskerk, 

 en u die via de livestream met ons verbonden bent. 

 Fijn dat u vanavond opnieuw met ons 

 en met elkaar verbonden bent in deze Paasnacht. 

 U ziet dat er vandaag twee nieuwe paaskaarsen zijn: 

 De paaskaars voor de Augustinuskerk en voor de kapel 

 van onze begraafplaats Buitenveldert 
  

 Twee Paaskaarsen die zullen branden 

 vandaag en in de Paastijd. Maar ook 

 als we kinderen en volwassenen dopen, 

 als er huwelijken worden ingezegend, 

 als kinderen hun Eerste Communie doen, 

 als jongeren het sacrament van het H. Vormsel ontvangen, 

 als mensen de ziekenzalving krijgen toegediend, 

 en op momenten waar we samenkomen rond 

 hen die het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. 
 

 Op die momenten worden de paaskaarsen 

 van het nieuwe jaar 2021 aangestoken. 

 Jezus, als het nieuwe Licht dat alles verlicht 

 En dat een einde maakt aan elke coronaduisternis. 

 Jezus, als het Levende Water de bron van 

 het Eeuwige leven, dat ons te wachten staat. 

 Fijn dat wij zo ons Paasgeloof met elkaar kunnen delen. 
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 Of zoals Paulus dat zegt: ‘Als Christus niet verrezen is, 

 is ons geloof zinloos en zonder diepte.’ (1 Korintiërs 15:17). 

 Wij wensen u een fijne en inspirerende paasviering toe. 

De nieuwe paaskaars voor 2021 wordt aangestoken 
 

 Goddelijke bron van wat bezielt en leven geeft, 

 zegen het nieuwe vuur hier in ons midden. 

 U bent het toch die vuur in ons wilt aansteken 

 om licht en warmte van ons bezit te laten nemen 

 zodat wij worden als geliefden. 

 Wij danken U voor dit vuur en wij bidden:  

 verwarm deze tijd en geef dat wij ons thuis voelen 

 de geheimen van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.  

  Jezus Christus, gisteren en vandaag, (†) 

  Begin en einde, Alfa en Omega. 

     Aan Hem behoren de tijden en eeuwen, aan Hem is  

    Alle glorie, nu en in alle eeuwigheid. – Amen. 

  De kaarsen in de kerk worden nu aangestoken 

  Ondertussen zingt het koor 
 

koor  Als alles duister is 

  Ontsteek dan een lichtend vuur 

  Dat nooit meer dooft, 

  Vuur dat nooit meer dooft. 
 

Paasjubelzang 

  Laat juichen heel het hemelkoor van eng'len. 

.  Laat juichen om die grote Koning,  

 juichen om de overwinning! 

 Laat de trompetten klinken in het rond! 
 

  Laat juichen heel het hemelkoor van eng'len.  

  Laat juichen om die grote Koning,  
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 juichen om de overwinning! 

 Laat de trompetten klinken in het rond! 
 

   Vol vreugde zij ook de aarde,  

   omstraald door zulk een heerlijkheid. 

 Vol luister straalt de Kerk van God op aarde  

 en juichend klinken paasgezangen. 

 Laat ook onze eigen tempel 

 luide weerklinken van ons jubellied. 
 

  Laat juichen heel het koor van Gods gemeente, 

 laat juichen om zo'n grote Koning,   

 juichen om de Overwinning! 

 Laat de trompetten klinken in het rond! 
 

 De Paaskaarsen worden bewierookt 

  De lichten in de kerk gaan weer aan 

  en wij doven onze kaarsjes. 
 

Lied: Gij in uw grenzeloos licht. 
 

Gij in uw grenzeloos licht. 

Als wij bestaan voor U 

als Gij ons hoort en ziet,  

deze mensen die hier zijn. 

Die U roepen: Wie zijt Gij 

 Eeuwige levende God - 

als Gij ons hebt gemaakt 

zoals Gij licht hebt gemaakt, 

zoals Gij nacht hebt gemaakt, 

aarde en deze dag: 

zegen ons dan met uw licht, 

met het licht van uw ogen. 
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Het verhaal van de schepping - Genesis1:26-28.31a 
 

In het begin, bij de schepping van hemel en aarde, sprak God, toen Hij de 

dieren had geschapen: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op 

Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van 

de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het 

gedierte dat over de grond kruipt.’ En God schiep de mens als zijn beeld; 

als beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hem. God 

zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Weest vruchtbaar en wordt talrijk; 

bevolkt de aarde en onderwerpt haar; heerst over de vissen van de zee, 

over de  vogels in de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ 

God bezag alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. 

   Wij danken de Heer voor zijn verlossend Woord. 
 

Het lied van de Schepping 
 

 Met niets van niets zijt gij begonnen, 

hebt sprakeloos het licht gezegd, 

de tijd bepaald, het land gewonnen, 

de zeeën op hun plaats gelegd. 
 

 De ban der duisternis gebroken 

en het werd morgen, dag na dag, 

een wereld in het licht gesproken, 

een mensheid die beginnen mag. 
 

 Geen eind in zicht. Geen rust gevonden. 

Het langste deel nog niet gegaan. 

Geen engel met ons meegezonden 

om nacht en ontij te verslaan. 
 

 Met licht van licht hebt Gij geschreven 

Uw boek dat ons het leven redt, 

de woorden van Uw trouw gegeven. 

En van dit lied de toon gezet. 
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Het verhaal van de Uittocht - Exodus 12:1-14 
 

In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aäron in 

Egypte en sprak: ‘Deze maand moet gij beschouwen als de 

beginmaand, als de eerste maand van het jaar. Maakt aan heel de 

gemeenschap van Israël het volgende bekend: Op de tiende van 

deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een 

lam. Als een gezin te klein is van een lam, dan moeten ze, reke-

ning houdend met het aantal personen, samen doen met hun 

naaste buurman. Bij het verdelen van het lam moet er rekening 

gehouden worden met ieders eetlust. 
 

Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig. Ge 

kunt er een schaap of een geit voor nemen. Ge moet de dieren 

vasthouden tot aan de veertiende van de maand. Dan moet heel 

de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avond-

schemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat uit-

strijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de 

deur van alle  huizen waar het lam gegeten wordt. In dezelfde 

nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het 

moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. 
 

En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten: uw lendenen 

omgord, uw voeten geschoeid en uw stok in de hand. Haastig 

moet ge het eten want het is Pasen voor de Heer. Deze nacht zal Ik 

door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel men-

sen als dieren zal Ik slaan. Aan alle goden van Egypte zal Ik het 

vonnis voltrekken. Maar het bloed aan de huizen zal een teken 

zijn dat gij daar woont. Als Ik het bloed aan uw huizen zie zal Ik u 

voorbijgaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als Ik Egypte 

sla. 
 

Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken, ge moet hem vieren 

als een feest ter ere van de Heer. Van geslacht tot  geslacht moet ge 
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hem als een eeuwige instelling vieren. Maar het bloed aan de 

huizen zal een teken zijn dat gij  daar woont. Als ik het bloed aan 

uw huizen zie zal Ik u voorbijgaan. Geen vernietigende plaag zal 

u treffen als Ik Egypte sla. Deze dag moet gij tot gedenkdag 

maken, ge moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Van 

geslacht tot geslacht moet ge hem als een eeuwige  instelling vie-

ren.    Wij danken de Heer voor zijn verlossend Woord. 
 

Het lied van de uittocht 

 Toen Israël in Egypte zat,  koning laat ons gaan 

 toen 't volk geen God en koning had, koning laat ons gaan 

 God riep: "Mozes, Ik ben uw God 

 voortaan, spreek dan, Mozes, roep:  koning laat ons gaan 
 

 De koning van Egypteland, - koning laat ons gaan 

 die bood wéérstand met hand  en tand, koning laat ons gaan 

 Toen riep Mozes: God zal de Koning slaan! 

 Berg u, koning, of  laat ons hier vandaan 
 

 Het water werd van bloed zo rood, - koning laat ons gaan 

 de eerstgeborenen vielen dood. - koning laat ons gaan 

 Toen riep de koning: Wie kan Uw God weerstaan?  

 Ga dan, ga dan snel - koning laat ons gaan 
 

 En 't volk toog uit op Mozes woord,  God zal met ons gaan 

 De zee, die 't zag vlood ijlings voort.  God zal met ons gaan 

 Vlucht maar bergen, als rammen  hier vandaan.  

 Spring dan heuvels, want,  God zal met ons gaan 
 

 De goden van Egypteland , God zal met ons gaan 

 die mogen schreeuwen moord en brand,  God zal met ons gaan 

 Goud en goden nu hebt ge afgedaan.  

 Bergt u, doden, want, God zal met ons gaan 
 

 Hun mond is stom, zij spreken niet,  God alleen bestaat 
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 hun handen, ha!, die tasten niet.  God alleen bestaat 

 Hij is machtig en eeuwig duurt Zijn naam.  

 Schenk ons leven, o  God blijf met ons gaan. 
 

 Wij bieden U al, wat wij zijn,  omdat Gij bestaat 

 weest Gij ons brood in de woestijn,  omdat Gij bestaat 

 Mensen, broeders, biedt Hem uw eigen aan:  

 God zal met ons, door dood en leven gaan. 
 

Uit het evangelie van Marcus 16:1-8 
 

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de 

moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op 

de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na 

zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de 

steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, 

zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 

Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede 

jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees 

niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is 

opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk,  dat is de plaats waar hij 

was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: 

‘Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij 

jullie heeft gezegd.’ Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf 

vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo 

erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. 

    Wij danken de Heer voor zijn Levend Woord. 
 

Acclamatie koor:  Halleluja  3x. 
 

Verkondiging 
 

Zegening van het water 

Zegen, Heer onze God, (+) zegen dit water van uw schepping, waar-

door uw volk naar de vrijheid trok en waarin Jezus werd gedoopt, 
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bezield door uw Geest. Mochten wij die ons tekenen met dit water 

volstromen van U en van elkaar en zo een nieuwe schepping beginnen. 

Mogen allen die zich tekenen met dit water volstromen van U en van 

elkaar. En zo bezielers worden van een nieuwe schepping. Wij kijken 

op naar Jezus, Gods gezalfde, die kracht ontvangen had om helderheid 

te geven aan doffe ogen, om pijn te doen vergeten en gebrokenheid te 

helen, om verlorenen thuis te brengen bij hun diepste zelf. En wij 

geloven, dat Hij heeft gewild dat wij op Hem gelijken, als teken van 

vertrouwen in zijn Geest.  En dat zijn Geest tot ons, in ons, door ons, 

mag blijven spreken uit zorgende en zegenende handen, met fijnge-

voelige, bemoedigende woorden, door een herkenbaar, trouw 

getuigenis. Hier en nu, vandaag en morgen, tot in Uw eeuwigheid.

  Het H. Chrisma wordt aan het water toegevoegd. 

  

Vernieuwing van onze doopbeloften 
 

 Deze vervangt de geloofsbelijdenis. Na de inleiding vernieuwen we, 

  staande met brandende kaars in onze hand, de belofte van trouw aan 

  ons Doopsel. We antwoorden op de nu volgende vragen.  
 

Pr Zult u zich te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht 

 om in vrijheid te leven als kinderen van God?  

A Ja, dat beloof ik 

Pr  Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en 

 onrecht zodat het kwaad zich niet van u meester maakt?  

A Ja, dat beloof ik 

Pr  Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen? 

A Ja, dat beloof ik 

Pr Gelooft u in God, de almachtige Vader, schepper van hemel 

 en aarde en al wat zichtbaar en onzichtbaar is? 

A Ik geloof 

Pr Gelooft u in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon die geboren 

is uit de heilige Geest en uit de maagd Maria? 

A Ik geloof 
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Pr Gelooft u in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, 

 de heilige katholieke kerk; de gemeenschap van de heiligen; de 

 vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam en het 

 eeuwig leven? 

A Ik geloof 
 

Pr 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 le-

ven. 

A Amen  
 

Voorbeden 
 

Acclamatie koor:  Wees genadig, kom bevrijden, Kyrie Eleison  

 

Aankondiging collecte 
 

Lied: Als een Levende 
 

 Gaan naar het graf van de liefste. 

 Hij die slechts beeld van een mens wilde zijn. 

 Leegte door niemand te vullen. 

 Nog zoekt mijn ziel naar de kracht van Zijn woord. 
 

 Refrein: Sta op. Vrees niet. Als een Levende gaat Hij ons voor. 
 

 Staan in de tuin van de stilte. 

 Stem die je ogen van blindheid geneest. 

 Langzaam de tekens herkennen. 

 Hoop schuift de angst als een grafsteen opzij. 
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 Refrein: Sta op. Vreest niet. Als een levende gaat Hij ons voor. 

 Zingen het lied van het leven. 

 Licht steekt je aan en ontgrendelt je hart. 

 Keer toch terug naar je broeder. 

 Doe wat Hij deed en breek samen het brood. 
 

 Refrein: Sta op. Vreest niet. Als een levende gaat Hij ons voor.  

 

Gebed over de gaven 

 

Eucharistisch gebed 

 

Wij danken U, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, om heil en 

genezing te vinden zullen wij uw naam verkondigen, al onze dagen, 

maar vooral in deze nacht die U hebt gemaakt, 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 vervult 

ons, mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de 

hemel, die tot U zingen zonder einde: 
 

Koor Heilig, heilig, heilig is de Heer.  

  Hosanna, hosanna in den hoge. 

  Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid, 

  Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 

  Heilig, heilig, heilig is de Heer.  

  Hosanna, hosanna in den hoge. 
 

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan 

deze gaven met de dauw van uw heilige Geest. Dat zij voor ons worden 

tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen Hij werd 

overgeleverd, en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, 

sprak de dankzegging uit, brak het, en gaf het zijn leerlingen met deze 
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woorden: ‘Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat 

voor u gegeven wordt.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak 

opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 

woorden: ‘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 geheim van ons geloof: 
 

Koor:  Telkens als wij eten van dit brood 

en drinken uit deze beker 

verkondigen wij zijn dood en dat Hij leeft, 

Jezus Messias.  
 

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het le-

vensbrood en de kelk van het heil.  Wij danken U, omdat Gij ons waardig 

keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. 

Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus, en wij smeken U dat 

wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.  Denk 

toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde 

volkomen wordt, één heilig volk met onze Paus Franciscus, onze 

bisschop Johannes en met allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn 

in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw 

zorg. Neem hen aan, en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 

Wij vragen U: Ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de 

maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruide-

gom, en met alle apostelen en met alle heiligen, in het bijzonder be-

schermers van onze Amstellandse geloofsmeenschappen: de zalige Titus 

Brandsma, de Heilige Anna, de Heilige Urbanus, de heilige Augustinus, 

met de Goede Herder en Uw heilige Geest. 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. 
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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 aan onze schuldenaren; 

 en breng ons niet in verzoeking. 

 maar verlos ons van het kwade. 

 Want van U is het Koninkrijk 

 en de kracht en de heerlijkheid 

 in eeuwigheid. - amen 

 
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. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Heer, Jezus Christus, U hebt aan Uw apostelen gezegd: 'Vrede laat Ik u, 

mijn vrede geef Ik u'. Let dan niet op onze zonden, maar op het geloof 

van Uw Kerk. En vervul Uw belofte: Geef vrede, in Uw Naam, en 

maak ons één, U, die leeft in eeuwigheid. Amen.  

Pr. De vrede des Heren mag met u meegaan. 

 

Koor  Vrede voor jou en alle goeds – pax et bonum 
 

Lam Gods 

 

Communie  
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Lied: In ’t laatste van de dagen zal het zijn 
 

 In ’t laatste van de dagen zal het zijn:  

 een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest, 

 hoog uit boven de heuvels en een huis van goud 

 in hemels blauw daar boven op. 

 De wereldzeeën zijn tot rust gekomen, 

 De golven zijn verstomd, de branding zwijgt. 
 

 In ’t laatste van de dagen, wie dan leeft 

 zal ze zien komen, op scharlaken paarden 

 op zilvervloten volkeren van verre: 

 Wij gaan naar Sion, waar de wijsheid woont, 

 daar weten ze de route van de vrede 

 daar is een nieuwe aarde neergedaald. 

 

 In ’t laatste van de dagen zal het zijn 

 dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen, 

 je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok 

 en strekt je in de schaduw van de bomen. 

 En niemand schrikt meer wakker in de nacht 

 en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen. 
 

Slotgebed 

 

Mededelingen 
 

Zegenwens  
 

Dames en Heren, meisjes en jongens, 

laat ze het maar merken op straat en in de winkels: 

Hij is in leven! Hij is verrezen! 

Laat ze het maar horen in de stad en in de tuin- tuinsteden: 

Hij is in leven! Hij is verrezen! 
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Laat ze het maar voelen in uw huizen, de kinderen en de groten: 

Hij is in leven! Hij is verrezen! 

Laat ze het maar vermoeden, de eenzamen en de zieken: 

Hij is in leven! Hij is verrezen! 

Laat ze maar opstaan, al die lieve doden 

en tot de doodgravers zeggen: Zij zijn in leven! Hij is verrezen! 

Laat ons het maar zeggen, laat ons het maar doen: 

Hij is niet dood, Hij is in leven, Hij is verrezen! 
 

Zending en zegen 

 

Altaar. 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. 
 

Koor: 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. 
 

Altaar Zegen ons de almachtige God, Vader, Zoon 

  en Heilige Geest. 

Koor: Amen, amen. 
 

 

Slotlied: U zij de glorie 
 

 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. 
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 U zij de glorie, opgestane Heer, 

 U zij de victorie, U zij alle eer! 

 Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

 om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan 

 U zij de glorie, opgestane Heer, 

 U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

 Licht moge stralen in de duisternis, 

 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

 U zij de glorie, opgestane Heer, 

 U zij de victorie, U zij alle eer!  

 

 

Wij wensen u allen een Zalig Pasen 


