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De viering begint in het donker en in stilte. 

 
 
Uit het boek Genesis                    1, 1-2 

 

In het begin schiep God de hemel en de aarde.  
De aarde was nog woest en doods 
en duisternis lag over de oervloed,  
maar Gods Geest zweefde over het water.  
God zei:  
“Er moet licht komen!”  
En er was licht.  
God zag dat het licht goed was.  
 

Vuur ontbrandt. 

 
Zegen van het vuur  
 

Vuur was er  
toen de aarde tot leven kwam 
en de mens mens werd. 
 

Vuur was er  
toen Mozes een stem hoorde 
een woord van bevrijding en nabijheid. 
Hij herkende er God in.  
 

Licht was er 
toen vrouwen Jezus' graf wilden bezoeken 
maar het leeg vonden, 
Een engel sprak hen toe: Hij is niet hier. Hij leeft! 

 
De paaskaars wordt ontstoken. 

 
Vuur is er – hier en nu in ons.  
We hebben de paaskaars ontstoken. 
Licht van Christus, 
om zelf licht te zijn  
voor de mensen om ons heen, 
om leven te geven,  
leven te ontvangen. 
Zegen, God, dit nieuwe licht,  
zegen ons. 
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Vormelingen: steek tijdens het lied je doopkaars aan. 

 
 
♫    “Love shine a light”  
 
Love shine a light  
in every corner of my heart. 
Let the love light carry,  
let the love light carry. 
Light up the magic in every little part 
let our love shine a light  
in every corner of our hearts. 
 
Love shine a light  
in every corner of my dreams. 
Let the love light carry,  
let the love light carry. 
Like a mighty river  
floating from the stream, 
let our love shine a light 
in every corner of my dreams 
 
And we’re alll gonna shine 
a light together, 
all shine a light and light away. 
Brothers and sisters in every little part 
let our love shine a light  
in every corner of our hearts. 
 
Love shine a light 
in every corner of the world, 
let the love light carry,  
let the love light carry. 
Light up the magic  
for every boy and girl, 
let our love shine a light 
in every corner of the world 
 
And we’re all gonna shine  
a light together, 
all shine a light and light away. 
Brothers and sisters in every little part 
let our love shine a light  
in every corner of our hearts. 

Liefde laat een lichtje schijnen 
tot in ieder hoekje van m’n hart. 
Laat het liefdeslicht steun geven, 
laat het liefdeslicht steun geven 
en de magie oplichten overal, laat  
onze liefde licht doen schijnen 
tot in ieder hoekje van ons hart. 
 
Liefde laat een licht schijnen 
tot in ieder hoekje van m’n dromen. 
Laat het liefdeslicht steun geven, 
laat het liefdeslicht steun geven, 
als een machtige rivier 
die vanuit een beekje uitstroomt, 
laat onze liefde licht doen schijnen 
tot in ieder hoekje van onze dromen. 
 
En we laten allemaal samen 
een lichtje schijnen, allemaal een  
lichtje om onze weg te verlichten. 
Broeders en zusters, laat onze liefde 
overl een lichtje doen schijnen, 
tot in ieder hoekje van ons hart. 
 
Liefde laat een lichtje schijnen  
tot in iedere hoek van de wereld. 
Laat het liefdeslicht steun geven, 
laat het liefdeslicht steun geven 
en de magie oplichten 
voor alle meisjes en jongens, 
laat onze liefde licht doen schijnen 
tot in iedere hoek van de wereld. 
 
En we laten allemaal samen 
een lichtje schijnen, allemaal een  
lichtje om onze weg te verlichten. 
Broeders en zusters, laat onze liefde 
overl een lichtje doen schijnen, 
tot in ieder hoekje van ons hart. 
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Hernieuwing van de doopbeloften 
 
voorganger Willen jullie je te allen tijde verzetten  

  tegen kwaad en onrecht 
  om in vrijheid te leven als kinderen van God?  
 

allen  Ja, dat wil ik. 
Verzetten: dat is je ergens van afkeren. 

Je weet best wel wat goed is en wat niet. 
Al lukt het niet altijd om je ergens van af te keren, je wilt het wel.  

En als het een keer niet lukt, weet dan: 
God wijst nooit iemand af, Jezus ook niet. 

 
 

voorganger   Willen jullie je verzetten tegen 
   de bekoring van zonde en onrecht,  
   zodat het kwaad zich niet  
   van jullie meester maakt?  
 

allen  Ja, dat wil ik. 
Bekoring: dat is verleiding. 

“Leidt ons niet in bekoring”, bidden we in het Onze Vader. 
De verleiding is soms groot om iets verkeerds te doen. 

Mensen jutten elkaar op. Je wilt zelf het leven ontdekken,  
experimenteren, grenzen verleggen. 

Je bent vrij om te kiezen. Je mag op ontdekkingstocht gaan,  
dat is ook goed, maar kijk uit voor de verleiding. 

 
 

voorganger Willen jullie de boze afwijzen, 
   die ons verleidt tot de zonde? 
 

allen  Ja, dat wil ik. 
 

In spannende films, spelletjes, sprookjes 
 is het kwaad vaak een monster, een heks of een duivel.  

Het kwaad, de zonde, kan zo sterk zijn 
dat het menselijke verhoudingen aanneemt. 

Met iets experimenteren kan uitgroeien tot een verslaving  
of een houding. Jezus wijst zo’n negatieve neiging af. 
Dat wil niet zeggen dat je helemaal afgewezen wordt. 

Jij bent meer dan wat je doet. 
Jij bent meer dan je slechte eigenschappen. 

Jij bent en blijft kind van God. Altijd! 

 
voorganger  Geloven jullie in God, de almachtige Vader,  
   Schepper van hemel en aarde? 
 

allen  Ik geloof. 
Geloven, dat is nooit zeker weten. 

Geloven is: vertrouwen. 
Ik geloof: daarmee zeg je:  

ik weet het niet zeker, maar ik denk of voel van wel. 
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voorganger     Geloven jullie 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 zit aan Gods rechterhand? 
 

allen  Ik geloof. 
 

voorganger Geloven jullie 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. 
 

voorganger  Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk,  
   dat wij met overtuiging belijden  
   in Jezus Christus onze Heer. 
allen  Amen. 
 
 
Uit het evangelie volgens Lucas            24 
 
Drie dagen na de dood van Jezus gingen twee leerlingen van Jezus op 
weg naar het dorp Emmaüs. Dat dorp ligt ongeveer 12 kilometer van 
Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. 
Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was 
Jezus, maar de leerlingen herkenden hem niet. 
 
Jezus vroeg: ‘Waar praten jullie over?’ Verdrietig bleven de twee 
leerlingen staan. Eén van hen heette Kleopas. Hij zei tegen Jezus: ‘Jij 
komt hier zeker niet vandaan? Weet je niet wat er de afgelopen dagen 
in Jeruzalem gebeurd is?’ Jezus vroeg: ‘Wat dan?’ 
 
Toen vertelden de leerlingen wat er gebeurd was met Jezus. Ze zeiden: 
‘Jezus uit Nazaret moet wel van God komen. Wat Hij zei en wat hij 
deed maakte diepe indruk op de mensen. Maar de hoge heren zagen 
Jezus als een gevaar. Zij wilden Jezus dood. Daarom hebben ze hem 
weggebracht en aan het kruis gehangen. En wij hadden nog wel 
gehoopt dat Hij ons kwam bevrijden. Maar nu is het al de derde dag na 
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zijn dood. Er waren vandaag wel een paar vrouwen. Die hebben ons 
erg in de war gebracht. Ze zijn vanmorgen heel vroeg naar het graf 
gegaan. Toen hebben ze ontdekt dat het lichaam van Jezus er niet lag. 
Dat kwamen ze ons vertellen. Ze hebben zelfs engelen gezien, die 
zeiden dat Jezus leeft. Sommigen van ons zijn toen ook bij het graf 
gaan kijken. En alles was precies zoals de vrouwen gezegd hadden. 
Maar Jezus hebben ze niet gezien.’ 
 
Toen zei Jezus tegen hen: ‘Begrijpen jullie het dan niet? Jullie kennen 
toch de verhalen uit de bijbel? Jullie wisten toch dat de Redder eerst 
moest lijden voordat hij koning kon worden?’ En Jezus legde hun alles 
uit.  
 
Toen kwamen ze bij het dorp Emmaüs. Jezus deed alsof hij verder 
wilde reizen. Maar de twee leerlingen hielden hem tegen en zeiden: 
‘Blijf toch bij ons. Want de dag is bijna voorbij, het wordt al donker.’ 
Toen ging Jezus met hen mee. 
 
Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood 
in stukken en deelde het uit. Op dat moment herkenden de leerlingen 
Jezus. Maar direct daarna zagen ze hem niet meer. 
 
 

♫   “Pilgrim” 
 

Pilgrim, how you journey 

on the road you chose, 

to find out where the winds die 

and where the stories go. 

All days come from one day, 

that much you must know. 

You cannot change what's over, 

but only where you go.  
 

One way leads to diamonds, 

one way leads to gold, 

another leads you only 

to everything you're told. 

In your heart you wonder 

which of these is true: 

the road that leads to nowhere, 

the road that leads to you. 

Pelgrim, hoe reis je op de weg  

die je graag wil ontdekken , 

waar de wind gaat liggen 

en waar de verhalen naartoe gaan. 

Alle dagen komen voort uit één dag, 

dat moet je toch wel weten. 

Je kunt niet veranderen wat geweest 

is, maar alleen waar je naartoe gaat. 
 

De ene weg leidt naar diamanten, 

de andere leidt naar goud, 

weer een andere leidt alleen maar 

naar alles wat je al verteld is. 

In je hart vraag je je af 

welke van deze waar is: 

de weg die leidt naar nergens, 

de weg die leidt naar jou. 
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Will you find the answer 

in all you say and do? 

Will you find the answer in you? 
 

Each heart is a pilgrim, 

each one wants to know 

the reason that the winds die 

and where the stories go 

Pilgrim, in your journey 

you may travel far, 

for pilgrim it's a long way 

to find out who you are. 
 

Pilgrim, it's a long way 

to find out who you are. 

Zul je het antwoord vinden 

in alles wat je zegt en doet? 

Zul je het antwoord vinden in jezelf? 
 

Elk hart is een pelgrim, 

iedereen wil weten waarom  

de wind gaat liggen  

en waar de verhalen heengaan. 

Pelgrim, moge je op je tocht    

ver reizen, 

want pelgrim, het is een lange weg 

om te ontdekken wie je bent.  
 

Pelgrim, het is een lange weg 

om te ontdekken wie je bent. 

 
 
Gebed van ouders en vormelingen              
 
ouders  Het leven is een reis. 

die je zelf mag maken. 
Het leven is een geheim 
dat je zelf gaat ontdekken. 
 
We hebben je verteld wat wij wisten, 
we hebben je geleerd wat wij kunnen, 
we hebben je laten zien 
wat volgens ons de moeite waard was. 
 
Stap voor stap gaan we je loslaten. 
Stap voor stap zul je je eigen weg 
in het leven vinden. 
Dan kun je de opdracht ontdekken 
die jij in dit leven mag vervullen. 

 
vormeling Leven kun je niet alleen. 

Zonder de zorg van anderen 
hadden wij nooit geleerd 
wat wij nu weten, 
waren wij nooit geworden 
wie wij nu zijn. 
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Leven hoef je niet alleen. 
Zonder vrienden en vriendinnen 
is het leven eenzaam en minder leuk, 
is er niets om te delen –  
geen vreugde en geen verdriet. 
 
Leven mag je niet alleen. 
Zonder aandacht voor elkaar 
kun je van niets of niemand houden, 
is er niemand die van jou houdt. 
 
De liefde en de zorg 
die wij hebben gekregen, 
nemen wij dankbaar als bagage mee. 

 
allen  Het leven is een reis  

die je zelf mag maken. 
Het leven is een geheim  
dat je zelf gaat ontdekken. 
 
Volg de stem in je hart,  
want God is met jou –  
dat geloven wij.  
En wij bidden God 
dat je reis door dit leven  
goed zal zijn. Amen. 

 
 
 
♫      “Even stil” 
 

Even stil voor de mensen 
alles wat hen overkomt, 
even stil om te bidden: 
word gelukkig blijf gezond. 
 
Even stil voor de mensen 
ziek van pijn, ziek van verdriet,                     
even stil om te bidden: 
denk aan hen vergeet ze niet. 
 



10 

 

Even stil voor de mensen 
die nu leven in het licht, 
even stil om te bidden: 
noem hun naam zie hun gezicht. 
 

intenties 
 

Dank voor hun bestaan tot  
wij elkaar weer zien  
in de handen van God. 

 
 
Onze Vader 
 
allen  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, 
 
  Want van U is het koninkrijk en de kracht 
  en de heerlijkheid in eeuwigheid.  

Amen. 
 
 
Gebed 

 
Jezus, 
op onze levensreis trekt U met ons mee. 
U kijkt om, kijkt ons aan,  
nodigt ons uit uw weg te gaan 
van licht dat alle duister verdrijft, 
van brood dat gebroken moet worden  
om te kunnen delen, 
van leven door de dood heen,  
uw verrijzenis, 
Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
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♫  Gezongen zegen 
 

Dat de weg je tegemoet mag komen 
met de wind steeds in je rug. 
Dat de warme zon jouw gezicht beschijnt. 
Dat de regen heel zachtjes zal vallen op je veld 
en dat tot we elkaar weer zien, 
God jou zal dragen in de palm van Zijn hand. 

 

 Zegene ons de almachtige, 
maar vooral menslievende God, 
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

 
  
♫  “Walk in the light” 
 

The spirit lives to set us free,  
walk, walk in the light.  
He binds us all in unity,  
walk, walk in the light.  
Jesus promised life to all,  
walk, walk in the light.  
The dead were wakened by his call, 
walk, walk in the light.  
  

Walk in the light, …, 
walk in the light of the Lord.  
 

He died in pain on Calvary,  
walk, walk in the light.  
To save the Lost like you and me, 
walk, walk in the light.  
We know his dead was not the end, 
walk, walk in the light.  
He gave his spirit to be our friend, 
walk, walk in the light.  
 

By Jesus' love our wounds are 
healed, walk, walk in the light.  
The Father's kindness is revealed, 
walk, walk in the light.  
The spirit lives in you and me,  
walk, walk in the light.  
His light will shine for all to see, 
walk, walk in the light. 

De geest leeft om ons te bevrijden. 
Loop mee in het licht. 
Hij verenigt ons allen. 
Loop mee in het licht. 
Jezus beloofde iedereen het leven. 
Loop mee in het licht. 
Hij wekte de doden op.  
Loop mee in het licht. 
 

Loop mee in het licht, 
in het licht van de Heer. 
 

Hij stierf vol pijn op Calvarie. 
Loop mee in het licht. 
Om wie verloren is te redden, jou 
en mij. Loop mee in het licht. 
Zijn dood was niet het einde. 
Loop mee in het licht. 
Hij gaf zijn Geest als een vriend 
voor ons. Loop mee in het licht. 
 

Door Jezus’ liefde zijn onze 
wonden geheeld. Loop mee in het 
licht. De liefde van de Vader is 
geopenbaard. Loop mee in het 
licht. De Geest leeft in jou en mij. 
Loop mee in het licht. Zijn licht zal 
schijnen, zodat iedereen het kan 
zien. Loop mee in het licht. 
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Zalig Pasen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


