
PAASZONDAG 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, op deze Paaszondag nodigt 
Gij de mensheid uit om binnen te gaan in de vreugde van de Heer. Moge 
het Paaslicht het geloof sterken van al degenen die, geleid door Vrouwe, 
leven in de hoop van de belofte der Verrijzenis. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing  

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid. 
ALLEN: Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het 

Koninkrijk. 
LECTOR: Vandaag een fragment uit een preek van de heilige Johannes 

Chrysostomos, Kerkvader en Kerkleraar, geboren in Syrië in 
344 en gestorven in bannelingschap in 407. Er staat 
geschreven:  

 Dat ieder toegewijd mens en vriend van God zich verheuge over dit 
mooie en lichtende feest! Ga dus zo binnen in de vreugde van de Meester! 
Eersten en laatsten..., rijken en armen..., waakzamen en luien..., u die 
gevast hebt en u die niet gevast hebt, verheug u vandaag.  

 Dat niemand de dood vreest, want de dood van de Verlosser heeft 
ons ervan bevrijd. Hij, die door de dood werd omhelsd, heeft de dood 
vernietigd. Hij, die in de hel was afgedaald, heeft de hel leeggeplunderd... 

 "O dood, waar is je angel? Hel, waar is je overwinning?" Christus is 
verrezen en de demonen zijn gevallen. Christus is verrezen en de engelen 
zijn vol vreugde! Christus is verrezen en zie dat het leven regeert! Christus 
is verrezen en er zijn geen doden meer in de graven, want Christus, die uit 
de doden is verrezen, werd de eerste van hen die zijn ingeslapen. Aan 
Hem de glorie en de kracht in de eeuwen der eeuwen! Amen. 

 - Dit was een fragment uit een preek van Johannes Chrysostomos. Wij 
danken God. 

 

 



Tussenzang 

- R./  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 
 Wij zullen hem vieren in blijdschap. 

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 
eindeloos is zijn erbarmen! 
Herhaalt het, stammen van Israël: 
eindeloos is zijn erbarmen! R./ 

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. R./ 

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. R./ 

Sequentie 
ALLEN:  

 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 tesamen.  
 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.  
 Geloof toch veel eerder enkel Maria waarachtig  
 dan heel de schare der liegende joden. 
 Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de doden. 
 O Koning, onze Held, geef ons vrede. Alleluia. 



Tweede Lezing (Joh 20, 1-9) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Jezus Christus, Licht van de wereld, heeft 
de dood overwonnen. Hij is verrezen in heerlijkheid en trekt heel de 
mensheid naar Hem toe. Alleluia. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 

ALLEN:       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. 

 -  Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing  

ACCLAMATIE: Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één 
Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God. 

MOEDER:  Verkondiging uit de werken van de Vrouwe. 
ALLEN: Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid. 

In haar brief met haar Paaswensen uit 1983 schrijft Marie-Paule: 

 Pasen markeert het hoogtepunt van het liturgisch jaar en herinnert 
ons aan de instelling van de Eucharistie en aan het Offer waarvan Jezus 
het nieuwe Lam is, het ware paasoffer. 



 Voor ons allen die aandachtig zijn voor “deze Tijd die onze tijd is”, 
richt de Apocalyps onze blik op het Lam dat nog steeds getekend is door 
zijn offer, maar nog altijd levend is en bekroond met glorie. Het Lam Gods 
dat door het voortdurend sacrament van zijn Offer ons uitnodigt om te 
delen in zijn glorie in het Koninkrijk van zijn Vader. Daar hopen wij op een 
dag allen verenigd te zijn. 

 Wat een weldadige hoop voor de moedige christen die de duistere 
jaren van de Goede Vrijdag van de Kerk doormaakt. Want hij heeft de 
zekerheid dat het paaslicht binnenkort de mensen zal omgeven die 
getuigd zullen hebben van hun geloof in Hem, in Hem die de Waarheid zal 
doen gelden tegenover de leugen in de wereld. 

 Wij hebben goede redenen om te geloven, om te lijden voor de zaak 
van Christus-Verlosser, geleid als we zijn door Maria Mede-Verlosseres, 
die aan deze wereld werd geschonken om de enorme strijd van het einde 
der tijden te leveren. 

 Laat ons sterk zijn! Sterk van de Eucharistie, en we zullen overwinnen, 
met en door Maria. 

 - Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

Gebed over de gaven 
God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, wil het offer aanvaarden dat 
wij Jullie aanbieden door de oneindige verdiensten van Jezus Christus en 
Paul-Marie. Moge het altijddurende Offer van het Lam in ons werkzaam 
zijn en ons vernieuwen, zodat wij, op een dag, volledig één met Hem 
zullen zijn. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communie-tekst 

LECTOR: Christus, ons paaslam, is geslacht; laten wij dan feest vieren met 
het zuivere brood van reinheid en waarheid. Alleluia. (1 Kor. 5, 7-8) 

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, geef dat wij door deze 
Eucharistie de kracht ontvangen om te getuigen van ons geloof in de 
verrijzenis. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid ons verlichten 
zodat ook wij op een dag kunnen delen in de glorie van het Lam in het 
Koninkrijk van de Vader. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

 


