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Gebed om kracht en vertrouwen 
in de paasweek 
 
 

Kruisteken 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
Levende God, open mijn mond om U te loven,  
stort in mijn hart een nieuwe Geest. 
 
(stilte)  
 
 

Lezing van Gods Woord (Rom 6, 8-11) 

 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 
 
Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want 
wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft; de dood heeft 
geen macht meer over Hem. Door de dood die Hij gestorven is, heeft Hij eens voor al 
afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet 
ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. 
 
 

Uit psalm 118 (1.14-21.25) 

 
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, 
eindeloos is zijn erbarmen! 
 
Mijn kracht en mijn sterkte is de Heer, 
Hij is het die mij verlost. 
 
Nu klinkt er gejuich van feest en geluk 
in alle tenten der vromen. 
 
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. 
 
Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, 
maar niet ten dode gedoemd. 
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Maak open de poorten van de gerechtigheid, 
daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. 
 
Dit is de poort van de Heer, 
de vromen treden er binnen. 
 
Ik dank U, dat Gij mij gehoord hebt, 
dat Gij mij redding gebracht hebt. 
 
Ach Heer, geef Gij ons uw heil, 
ach Heer, geef Gij ons voorspoed. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
 
Zoals het was in het begin en nu en altijd,  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

Aanroepingen 
 

God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Gij die in het begin, uit leegte en duisternis, het licht hebt geschapen, 
Gij die leven hebt gegeven aan de mens, om vruchtbaar te zijn, 
Gij die ons de vruchten van de aarde te eten geeft en in alles voorziet, 

God van leven en licht, maak alles nieuw. 
 
Gij die Abraham en Mozes hebt geroepen om U te kennen, 
Gij die uw volk hebt verlost uit verdrukking en slavernij, 
Gij die profeten zendt om ons wegen van gerechtigheid te tonen, 

God van leven en licht, maak alles nieuw. 
 
Gij die medelijden hebt met uw volk dat lijdt, 
Gij die stenen harten vernieuwt tot harten van vlees 
Gij die altijd trouw zijt aan uw verbond, en grenzeloos in uw barmhartigheid, 

God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Heer Jezus, 
Gij die mens geworden zijt om dicht bij ons te zijn, 
Gij die het lijden en de kwetsbaarheid van de mens niet uit de weg gaat, 
Gij die zondaars vergeeft en zieken geneest, 

God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Heer Jezus, 
Gij die het Levende Brood zijt, de Bron van levend water, 
Gij die de Weg, de Waarheid en het Leven zijt, 
Gij die door te sterven de dood hebt overwonnen, 

God van leven en licht, maak alles nieuw. 
 

http://www.liturgie.be/


__________________ 
© ICL – Interdiocesane commissie voor liturgie, 12 april 2020 
www.liturgie.be  3 

Onze Vader 
 
 

Slotgebed 
 
Levende God,  
omdat Jezus trouw wilde blijven aan uw liefde 
is Hij het lijden niet ontvlucht.  
Hij is de weg van het kruis opgegaan.  
Verraad en vernedering heeft Hij beantwoord  
met mededogen en vergeving. 
Door zijn liefde tot het uiterste  
heeft Hij de macht van het kwaad gebroken,  
en de poort geopend naar nieuw leven. 
 
Wij loven en danken U, 
omdat Gij ons hebt verlost uit de boeien van de zonde, 
omdat Gij ons doet opstaan uit angst en wanhoop, 
omdat Gij ons tot nieuw leven hebt geroepen. 
 
Daarom smeken wij U, Goede God, 
ontferm U over onze zieken,  
onze dierbare overledenen, 
en over allen die uitzien naar uw liefdevolle nabijheid, 
opdat ook zij mogen delen  
in de vreugde van de verrijzenis, 
door Jezus Christus, onze Heer.  
 
 

Zegen 
 
De Heer schenke ons zijn zegen,  
Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven. 
Amen. 
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