PASTORALE EENHEID ELIA
WeLiG
Maar Hij zei: LEEF !
Sta op, deel je vreugde en draag zorg voor de schepping
Verwelkoming
Zegenen van het vuur
Verkondiging van de Verrijzenis
Openingsgebed
Allen
God, het ontstoken licht doet ons zien
dat JEZUS onder ons LEEFT.
Wij geloven dat zijn dood niet het einde is.
Dankbaar zijn wij voor zijn verrijzenis,
hét teken van eeuwig leven.
Laat ons vanaf nu, leven vanuit de overtuiging
dat uw Geest ons bezielt.
Geef dat wij dag na dag ervaren
dat wij ten volle zullen leven
als wij ons richten op het voorbeeld van Jezus,
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
Gloria
Scheppingsverhaal en het verhaal van de uittocht
Evangelie en Homilie
Wijding doopwater
Hernieuwen van de doopbeloften
V
Op deze paasavond weet en geloof ik dat God leven is
én leven blijft in allen en alles.
Want Hij zei: Leef ! Sta op, deel je vreugde en
draag zorg voor de schepping en voor elkaar.
Als gedoopten geloven en beloven wij hieraan willen meewerken
Allen

V

Wij beloven samen verder te bouwen aan deze SCHEPPING:
ze menselijk te maken en vruchtbaar voor iedereen,
met respect voor de aarde en allen die ze bewonen.
Ik beloof hier en nu me in te zetten
opdat alle mensen, op een eerlijke manier,
kunnen genieten van alle rijkdommen op aarde.
In deze Paasnacht weet en geloof ik
dat Jezus, verrezen is, dat Hij, de Christus, leeft!
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In Jezus zien wij voluit wie God is: een God van liefde.
Jezus is het beeld, de Zoon van God.
Voorgoed heeft Hij de ban van het kwaad gebroken.
Hij is Licht en Toekomst in de nacht van de mensen.
Allen

V

Wij beloven te leven in zijn Licht;
en zoals Hij solidair te zijn met alle mensen,
de kleine gebroken mens het eerst.
Wij beloven liefde, recht en vrede,
licht en VREUGDE te brengen
hier onder ons en overal op aarde.
In deze Paasnacht weet en geloof ik
dat Zijn Geest woont en werkt
in het hart van de mensen,
in het hart van de dingen.
De Geest van Jezus roept ons op
en bezielt ons tot een leven naar Gods woord,
Zijn Blijde Boodschap.
Hij stuwt ons altijd voort, als Zijn mensen onderweg.

.

Allen

V

Wij beloven, gedragen door zijn Geest,
nooit te berusten in wat het leven bedreigt,
hier bij ons of waar ook ter wereld.
Wij willen OPSTAAN, leven naar Zijn woord,
en in zijn voetspoor, als nieuwe mensen,
samen op weg gaan. Amen.
Moge God ons tot steun en sterkte zijn
om deze beloften waar te maken.
Opdat wij voluit nieuwe mensen worden, mensen naar Zijn droom.
Mogen wij in dit geloof gesterkt worden door God
in wiens naam wij zijn gedoopt,
gezegend door Hem die Vader is, Zoon en heilige Geest.

Gebed over de gaven
Groot dankgebed
V en allen De Heer zij met u – En met uw geest.
Verheft uw hart – Wij zijn met ons hart bij de Heer
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
V

God, herinner ons hier vandaag aan Jouw verhaal bij mensen,
het verhaal van die eerste getuigen bij het graf.
Toen Jouw licht doorheen het morgenlicht van die Paasmorgen hun
geest en hart ontsloot, toen gingen zij op pad om het iedereen te
vertellen. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk.
En meer en meer mensen volgden Jouw levensspoor.
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Allen

H

Dit is het uur van niet vergeten, van namen noemen,
in herinnering brengen van zoveel mensen
die door de dood van ons zijn weggenomen,
maar niet hun stem, niet hun bezieling voor het leven.
Mensen van vroeger, mensen van nu:
zoekers naar bevrijding, grote en kleine profeten,
grote en kleine martelaren, duizenden naamloze mensen,
God, voor zovele inspirerende mensen willen wij Jou danken.

Samen
V

allen

H

Allen

Heilig, Heilig, Heilig de Heer…

Hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat:
Gij roept ons aan de dag uit de duistere nacht van het niets,
Gij geeft ons een naam en roept ons om mens te worden,
om zoekend en tastend te komen op het spoor van het leven
wij danken U
dat Gij ons van in het begin
vergezelt en tot elkaar brengt,
van vreemden tot vrienden maakt,
een levend antwoord op elkaars vraag naar geluk,
wij danken U dat Gij ons voorgaat en het licht wilt zijn onderweg
van de woestijn naar een land waar verkwikkend water is
en brood voor alleman, in woorden van belofte bij monde van profeten
wij danken U
dat Gij ons de weg ten leven hebt gewezen
in Jezus, de man van Nazareth,
die mensen zo nabij was
dat zij opnieuw durfden te geloven in het Leven

H

wij danken U dat Hij ons vergezelt en op het spoor brengt
van uw verhaal met de mensen,
dat Hij de Schriften openlegt en ons laat zien
dat sterven leven is en leven delen

V

Instellingswoorden
En verkondigen wij het geheim van ons geloof

Allen

H

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.
Gij die uit de dood tot leven zijt gekomen,
Gij die leeft onder ons
als de God op wie wij hopen;
Gij die de steen hebt weggerold
en alle dood teniet gedaan,
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hoor ons bidden voor mens en wereld.
Wij gedenken nu ook die mensen
die voor ons leven en hoop zijn geweest
en die nu leven aan de overkant van alle leven .
V

wij bidden, U, open ons hart voor Hem
en rol de stenen van wantrouwen en angst weg uit ons leven ,
dat wij nieuwe wegen durven gaan met en naar elkaar toe .

Allen

laat zijn Geest ons maken tot getuigen
van uw trouw aan de mensen;
dat wij het leven liefhebben
en de aarde tot nieuw land máken
waar het brood wordt gebroken
tot voedsel voor iedereen
en de beker rondgaat tot ieders vreugde
waar mensen en volkeren elkaar bij naam noemen
en de vredeshand reiken,
waar het duister van de dood verdwijnt
in het licht van de dag,
en wij U dank zeggen
om alles wat Gij voor ons zijt.

Onze vader en Vredeswens - Communie en Bezinning
Slotgebed
Allen
God van leven,
wij danken U voor deze avond
vol hoop, toekomst en leven.
Wij bidden U dat dit paasfeest
ten volle tot ons mag doordringen,
dat wij de kracht vinden
om dwars door alle doodsheid heen
te groeien in menszijn en solidariteit,
om herboren te kunnen worden
als mensen vol nieuw leven.
Dat wij zo steeds meer mogen lijken op hem
die ons voorging in liefde sterker dan de dood:
Jezus Christus, uw Zoon en onze broeder. Amen.
Zegen
Mededeling
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