Celebrating Sunday Eastertide (Afrikaans)
Soos langafstandatlete, wend ons, na veertig dae van vas en selfdissipline, een finale poging aan om
die eindstreep te bereik. Dit is Paasfees, ons verkondig”Alleluia, dit is klaar, verby. En tog is dit nie
die einde nie, dis slegs die begin. Wat voorafgegaan het, was nougesette, intense voorbereiding vir
een van die grootse en heiligste feestelikhede wat ons nou tegemoetkom.
Nou is die tyd vir feesviering:
Ons dink aan Paasfees as ‘n dag, ten beste ‘n naweek. As Paas Sondag verby is, al die sjokolade eiers
opgeëet is en die lelies verwelk het, is Paasfees uit en gedaan, iets van die verlede. Maar Paasfees is
‘n seisoen, nie ‘n enkele dag nie. Die Groot Vyftig dae, in besonder, is letterlik dít – ‘n Week van
Weke- 49 dae [die perfekte nommer sewe, perfek vermenigvuldig] plus een dag; algehele perfeksie.
Daar is twee seisoene – een voor Paasfees en die ander daarna.
Die seisoen voor Paasfees versinnebeeld die uitdagings waaronder ons in die hier en nou
lewe. Die periode ná Paasfees, wat ons huidiglik vier, versinnebeeld die vreugde wat ons in
die toekoms sal beleef.
Wat ons voor Paasfees gedenk, is dit wat ons in hierdie lewe ervaar; wat ons na Paasfees
vier, wys vooruit na iets wat ons nog nie besit nie.
Dienooreenkomstig gedenk ons die seisoen voor Paasfees deur te vas en te bid; maar nou is
die vas verby en wy ons hierdie seisoen toe aan lof. Dit is die betekenis van die Alleluia wat
ons sing.
Laat ons Alleluia sing hier op die aarde, selfs te midde van ons bekommernisse en
angstighede, sodat ons dit eendag daar in die hemel mag sing, sonder kommer of sorg.
Alleluia Alleluia
‘n Paasfees preek van St. Augustine van Hippo

Die Paasgety

Die Seisoen van die Sondae van die Paasgety

Hierdie tydperk van die jaar, vanaf Paas Sondag tot die dag van die Pinksterfees, is die oudste
gedeelte van die Kerkjaar.
Dis ‘n direkte uitvloeisel van die vyftigdag- periode in die Joodse kalender; dit begin met die Pasga en
sluit af met die PInksterfees [die Griekse term vir vyftigste dag].
Ons Here se dood en opstanding het plaasgevind ten tye van die Pasga, en die voltooiing – die
bemagtiging van die apostels deur die Heilige Gees – vind plaas op die dag van die Pinksterfees.
Paasfees, die seisoene voor dit en daarna, dít is oorspronklike feesdae van die kerk, belangrike,
heilige dae. In vroëer jare was hierdie feesdae geskuif na die Sondae, ná die Joodse feesdae. Dit as
gevolg van die kerk se intense agtng vir die eerste dag van die week as die Dag van die Here, die dag
van die Opstanding. Vir die vroeë Christene sou elke Sondag ‘n viering van die opstanding
van Christus én die koms van die Heilige Gees, wees – ‘n herhaling van Paasfees en Pinksterdag.
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Die Skriflesings op die Sondae van die Paasseisoen
Skriflesings uit die Handelinge van die Apostels, die Briewe van die Nuwe Testament en die
Evangelies vorm ons vierings tydens die Sondae van die Paasgety.
Die Boek van Handelinge is die verhaal van die fondament van die Kerk en weergee die kerk
se vroeë getuienis.
Die Skriflesings uit die Briewe, die sogenaamde Katolieke Briewe – is ‘n beroep tot en
inspirasie vir die geestelikheid waarin die vroeë kerk gevorm was.
Die Evangelies nooi ons tot die uitbundige offer van die volheid van lewe wat die Verrese
Heer vir ons verkry het. In die evangelie-verhale van die Paasseisoen ontmoet ons Jesus, die
Verresene. Ons luister na die woorde wat hy vir ons nalaat: dit is sy testament waarop ons
ons Paasfees geloof bou.
Die Handelinge van die Apostels
Die Boek beskryf die lewe van die vroeë Christen-gemeenskap. Die teenwoordigheid van die verrese
Heer, sowel as die apostels se predikings rondom die Opstanding, kom sterk na vore. Die boek het ‘n
besondere plek in die kerk se liturgie.
LIturgiese hersienings van die Anglikaanse Kerk, die Roomse Katolieke kerk en die Lutherse Kerk het
die boek se plek in die hierdie seisoen se liturgie, herstel. Gedurende die Groot Vyftig dae word daar
elke Sondag ‘n Skriflesing uit hierdie boek geneem.
Die Paaskers
Hierdie groot kers word elke sondag gedurende hierdie seisoen aangesteek en staan op ‘n
prominent plek in die kerk. Dit is die gebruik van die sinagoge om elke aanddiens te begin met die
aansteek van kerse, hoofsaaklik om lig te verskaf, maar dit gaan ook sterk gepaard met die
simboliese betekenis geheg aan lig: die onthulling/openbaring van God se liefde.
Vroeë Christene het voortgegaan met hierdie simboliek van lig: die inbring van die lig in ‘n donker
plek is simbolies van die Opstanding. In die ou Christen basilikas, waarvan daar nog baie in Italië is,
was die Paaskers se houer ingebou in die preekstoel; ‘n permanente aanwendsel. In die Middeleeue
het Winchester Katedraal ‘n Paaskers van sestig voet lank gehad!
Ná die Paasseisoen word hierdie Kers naby die doopfont gehou. Die kers word aangesteek
gedurende doop- en begrafnisdienste.
Halleluja
Die woord, afgelei van die Hebreeus en beteken letterlik “ Prys aan Jahweh”
In die Joodse aanbiddingsdiens is Halleluja kenmerkend van die Pasga. Die hele bundel psalms wat
tydens die Pasga maaltyd gesing word, staan bekend as die Hallel Psalms. [Psalms 113 – 118]
So vroeg as die tyd toe die Boek van die Openbaring geskryf was, [ moontlik teen die 2de eeu] was
Halleluja alreeds gevestig as ‘n belangrike deel van die Kerk se Liturgiese woordeskat.
Halleluja is die hoogtepunt van ekstatiese lofsang aan God en dit word basuin deur ons eerbetoon.
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Hierdie periode in die Kerkjaar [vanaf Paassondag tot Pinksterdag]is die oudste feesdae van die
Kerkjaar.
Die Doopbak
Die doopbak bly in die allerheiligste gedurende die Paasseisoen – Doop staan sentraal in die
Paasseisoen.
Wanneer die gemeente na die Altaar se reling beweeg, om die Heilige Kommunie te ontvang, word
hulle uitgenooi om hulle vingers in die Doopfont nat te maak en om die teken van die kruis te maak.
In ontvangs van die Heilige Kommunie word die seëning wat met doop ontvang is, herken.
Gedurende Paasseisoen word ons aangemoedig om die Paaskers heel voor in die prosessie te plaas
sodat die kers, eerder as die kruis, ons lei.

Die gedenking van Paasfees onder die Suidelike Hemelruim
Die datering van Paasfees
Paassondag is die middelpunt van die Kerk se jaar. Jesus Christus se dood en opstanding is die unieke
oorsaak van ons verlossing.
Paassondag is altyd die eerste Sondag na die volmaan op of na 21 Maart.
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Ons bepaling van die seisoene en van dag en nag word gekenmerk deur die wenteling van die aarde
rondom die son en die wenteling van die maan rondom die aarde.
Van die vroeë beskawings het hierdie omwentelinge die mensdom se ervaring van tyd, saai en
oestyd asook die beoefening van geloofsgebruike, bepaal.
Ook die Christengeloof het hierdie noue band beërwe. Dit is heel duidelik in ons vieringe van
Kersfees en Paasfees.
Kersfees se datum is vasgestel omdat dit ‘n datum op die Maan se kalender is. Paasfees se datum is
beweeglik omdat dit van beide die Son en die maan se kalenders afgelei word. Paassondag vind
plaas op die eerste Sondag na die Herfs Eweninge [van die Latynaequinoctium] wat beteken gelyke
nag. Gedurende die dag- en nageweninge is die Son die naaste aan die ewenaar.
Wanneer die Son die verste van die ewenaar is staan bekend as Somer en Winter Sonnestilstande.
[van die Latyn solstitium] wat beteken son staan stil] Dit vind plaas in die middle van somer en
winter.
Paasfees onder Suidelike Hemelruim
Vir ons in die Suidelike Halfrondte vind Paasfees plaas wanneer die rype volheid van die Somer
ingebring word vir die oes wat ons deur die Winter moet dra. Daar is geen hasies wat rondhuppel of
hoenders wie se eiers broei nie, geen affodille wat deur die aarde breek nie. Hierdie beelde is wel ‘n
werklikheid vir ons Christen broers en susters van die Noordelike Halfrondte en daarom is dit die
universele simboliek wat die grootheid van die opstanding reflekteer. Maar vir ons is dit die reuk en
die smaak van druiwe wat geoes en gepars word; dit is pruime, appelkosies en perskes wat in volle
rypheid bloei, dit is graan en koring, in volaar, wat liefderyk versorg word ter voorbereiding vir die
oes, eersdaags.
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Vir diegene van die noorde sowel as die suide is die weer aan die verander, vir sommige van ons
bring dit die hoop dat die lang droë somermaande pad sal gee vir die langverwagte winterreens,
terwyl vir ander dit die einde van die dramatiese donderstorms van somer kenmerk en die warm dae
inwy. Vir jare sing ons
Dis die lente van die siel…
Al die winters van ons sonde
Lank en donker vlieg verby…
Ons was natuurlik nie verblind en dood vir die geestelike betekenis van die opstanding nie; toe
Christus met nuwe lewe vir almal uit die graf gebreek het nie. Maar die hasies en die kuikens en die
affodille, dit is hierdie dinge wat vir ons betekenis van Paasfees voorhou. Dit terwyl daar tog in die
Suidelike Halfronde ‘n spesiale openbaring is in die herfswordende Paasfees; die oes van die Lewe
wat Christus deur sy skroeiende lyding en die donker graf van die dood oorwin, dit is ons erfdeel wat
ons van en deur Christus kry. Dit is die groot voordeel wat Christus deur die dood tot nuwe lewe vir
ons almal bewerkstellig in sy oorwinning van die dood. Die subtiele verandering in simboliek
herinner ons daaraan dat alles wat Christus verower het – die Oes van Sy verlossingswerk – vir ons
gedoen is: ryk, ryp en vol. In Chritus se heerlike opstanding, is ons “gevul met al die volheid van God”
Efesiers 3: 19
Die winter is geen bedreiging vir ons nie, nog minder die donkerte of die dood: deur Christus en in
Christus and met Christus is ons geseën met die volle rykheid van die hemelse verlossing wat aan ons
behoort deur Christus. Ons dra die oes van verlossing saam met ons die winter in.
Ons bekers is vol tot die rand, dit loop oor. Dank aan God… 1 Korinthiërs 15: 57
Deur Christus het ons deel geword van die volk van God
Soos hy dit al vooruit bestem het. So het hy hom dit voorgestel.
Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op
Christus gestel het, die grootheid van God prys.
Efesiërs 1: 11 – 12
Die interpretasie van Paasfees in ‘n Afrika-stem – Ek is die Wingerdstok en julle die Lote
Jesus se: “Julle moet in my bly en ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die
wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle in my by nie.
Ek is die wingerdstok en julle die lote.
Wie in my bly en ek in hull, dra baie vrugte,
want sonder my kan julle niks doen nie.
Ek het julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra,
Vrugte wat sal hou.”
Johannes 15: 4-5, 16

In hierdie alombekende uittreksel vanuit die Evangelie volgens Johannes, vind ons die leidraad in ons
besinning oor die heerlike misteie van die opstanding – onder die Suidelike Hemelruim
Ons woon in Suidelike Afrika. Sommige van ons word omring deur die vallende heuwels, vrugbare
wingerde, ander woon langs die kus met die gepaardgaande oes uit die see, ander nog in die
Hoëveld waar winkende grashalmwande van die graan die sekel en die scyte afwag. Vir ons almal,
langs die kus of tussen die heuwels, is die beeld van die magtige Christus, die Wingerdstok en sy
volgelinge, die Lote, oorweldigend teenwoordig. Jesus bied himself aan as die wortel en stam wat
binne bereik van die Lote is, hy is die oorsprong en bied stabiliteit, hy is die lewenskrag en
volhoudende mag. Diegene wat in hom gedoopis, is die Lote wat uit hom groei, onlosmaaklik
verbind aan Christus. Hierdie onbreekbare band met Christus en met mekaar is die kern metafoor
waarin ons Afrika-stem weerklink soos ons ons Paasfees geloof uitdruk.
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Ons focus moet nie afgelei word deur die beelde van hasies wat oor die velde hardloop nie, nog
minder deur oulike kuikens wat deur die eierdoppe breek nie. Ons Paasgety is geen Lentefees nie;
maar wel die fiering van ons vertroue in die verlossing wat Jesus vir ons verkry; ons konfronteer die
winter met die volle versekering van sy oorwinning.
Ons Here se beeld van die Kerk, as ‘n lewende, groeiende, vrugbare organisme, waarvan hy die hart
en siel is en waarin alle lede gevestig is; dit is die leidraad in ons taal, die beelde en as’t ware die
ritme van ons Paasvieringe. Die temas rondom Ubuntu en sy bande; die versekering wat die offer
van verlossing bring; die gemeenskap tussen die Verrese Here en sy mense, gevind deur sy
liefdevolle offer van himself – dit alles vind uitdrukking in ons lofbetoon and gebede, ons
klaagliedere en ons gesange.
In “ Ek is die Wingerdstok en julle die Lote”, asook “ bly en dra vrugte” vind ons ons weg na die
betekenis van die verrese Lewe. Om nou in die verrese Lewe te bly, is om willens en wetens, met
toegewydheid te bly in die lewensgewende liefde van Christus. Om in hierdie lewensgewende liefde
te bly beteken verder om die vrugte van hierdie liefde te dra. Dit is om te bly en te dra: om in
Christus te lewe en vrugte te dra.
Om te bly is ‘n belangrike frase vir Johannes en dit kom gereeld voor in die Vierde Evangelie. Die
liefde van Jesus word versinnebeeld deur om in mekaar te bly: God in ons en ons in God. Die
naamwoordvorm van die begrip om te bly word gevind in een van die bekendste verse in die
Evangelie volgens Johannes: In my Vader se woning is …. Vele wonings uit die vroeer vertalings
beteken letterlik woonplekke. So ook is die wingerdbeeld ‘n ander treffende manier om na
woonplekke te verwys; dit is daardie plekke waar ons inniglik tuis voel. In die Evangelie volgens
Johannes verwys die wingerd en die woonplekke ten alle tye na die liefde.
In die uitleef van die verrese lewe woon ons in die Liefde-wat- die- Heelal-bind – ‘n wedersydse
inwoon met ‘n dubbele intimiteit: God met ons en ons met God.
Om ‘in te woon’ is een van twee Evangelie vereistes. Die takke moet in die wingerd bly, want sonder
die wingerd is die takke vrugteloos, hulle kan niks doen/dra/ produseer nie. Hulle sal verwelk en
sterf. Wanneer die takke wel geheg aan die wingerd bly en Jesus se woorde op betekenisvolle wyse
by hulle bly, word die tweede opdrag ‘n werklikheid: die wat in my bly sal baie vrugte dra, die soort
vrugte wat sal hou.
Die oorweldigende roeping om vrugte te dra is die sentrale eienskap van hierdie paragraaf. Die
woorde dra vrugte verskyn ses keer in hierdie agt verse, Johannes 15: 1 – 8. Geen tak kan sommer
net eevoudig besluit om vrugte te dra nie. Die vrug kom omdat die wingerd eg is, en die tuinier
besonder goed is.Die wingerd ontvang ‘n lewenslustigheid, dit dra daartoe by dat die take floreer,
maar dit is die takke se keuse om geheg te bly. Om geheg te bly aan die wingerd is hulle roeping en
terselfdertyd is dit hulle verantwoordelikheid om vrugte te dra.
Hierdie woorde verskyn agt keer in ses verse en steeds weer later in die hoofstuk.
Hierteenoor verwys Jesus egter ook na vrugteloosheid; as die gevolg daarvan om nie geheg aan die
wingerd te wees nie, afgesny te wees van die lewensgewende krag wat gevind word in ‘n
onlosmakende band . Die tak wat vrugte wil dra kan net op een manier produktief wees, deur ‘n
onlosmaaklike band met die wingerd te handhaaf.
Belangrik ook om te onthou dat die takke nie leef van die vrug van die boom/wingerd nie. Die vrugte
is vir ander om te geniet; die takke bring dit voort, net om dit weer weg te gee.
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Ons is vrugbaar, nie omdat ons die vrug uit onsself druk nie, maar omdat ons vertakkinge van die
wingerd is, gesnoei deur die Tuinier, God. God verlang dat ons vrugbaar is en dat ons in die eenheid
van die Vader en die Seun moet deel. God se liefde, teenwoordigheid en snoei is genadegawes. Die
keuse van waar ons ons siele wil laat rus, dit is ons keuse. As ons Christus se vrugte wil dra, moet ons
in hom woonagtig wee, in sy liefde bly. Dit is wat dit beteken om in die hede in die opstanding te bly.
Om hierdie waarhede in ‘n stem van Afrika uit te druk, vereis interpretasie van die konteks waarin
ons ons self bevind. Daar kan nie ‘n algemene interpretasie wees nie, dit is feilbaar. Dit is die
probleem wanneer ons Paasgety slegs uitdruk in die simboliek van die Lente-beelde. Vir elkeen van
ons is dit die konteks waaronder ons woon en lewe, die ritme van die landbou-seisoene, die
kenmerkende eienskappe van die ekonomie, die woorde en uitdrukkings waarin ons ons
verbintenisse tot mekaar en tot die geloof uitdruk: die Afrika-stem en die Suidelike identiteit
waarvolgens ons die misterie van Paasfees vier, word deur al hierdie faktore bepaal.
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Elemente: Heilige Eucharistie- Die Hoof Diens
SAMEROEPING IN DIE NAAM VAN DIE HERE
G18

Roepe to eerbetoon:

Dialoogvorm
Halleluja Christus het opgestaan
Die Here het inderdaad opgestaan. Halleluja
Of
Halleluja. Christus het gesterwe, Christus het gelewe. Christus kom weer
Groot en wonderlik is u dade, O God. Halleluja
Of
Presidensieël
Ons het kom aanbid want vir ons is om te lewe, Christus.
Ons lewe vir Christus, ons lewe by Christus, ons lewe met Christus
Want Christus het gesterwe, Christus het gelewe. Christus kom weer
God van genade, U het Christus uit die dood laat opstaan,
Laat Christus geprys word in alles wat ons sệ en doen,
Alles wat ons dink en praat,
In hierdie ons uur van aanbidding
En in elke oomblik van ons lewens
Amen

G 19

Gebed van voorbereiding/verheldering [illuminasie]
Die Voorgebed vir Reinheid was ingesluit in die Sarum Missal [ 11de eeu]
En het ‘n intergale deel van die Anglikaanse lofdiens gebly. Die Voorgebed mag
Deur die gebed verhekdering vervang word

Lei ons O God deur U Woord en Gees,
Dat ons in u lig, lig mag sien
In u waarheid, wysheid mag vind
En in u wil u vrede mag vind
Deur Jesus Christus onse Here Amen
of
God ons Helper, ontsluit ons gedagtes
Deur U Heilige Gees:
Dat, soos die Skrif gelees word
En u Woord verkondig word,
Ons na u waarheid gelei mag word
En volgens u wil onderrig word
of
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Lewende God, help ons om u heilige Woord so te hoor
dat ons dit waarlik mag verstaan;
sodat ons deur die begrip daarvan,
mag glo
en deur te glo,
ons u mag volg in geloof en gehoorsaamheid; en te vereer en verheerlik in al ons dade
deur Christus onse Here
Amen
Kom Heilige Gees kom.
kom soos die wind en reinig ons;
kom soos die vuur en ontvlam;
kom soos die dou en verfris;
oortuig, bekeer en maak ons heilig
vir ons eie beswil en vir God se groter eer
om Jesus Christus ontwil.
Amen

G 20

Belydenis
Belydenis en vergifnis kan hier of elders ingesluit word

Vergeef ons Heer
wanneer ons afwyk van die nuwe lewe van Paasfees
vergeef ons Heer,
wanneer ons dit moeilik vind om die waarheid van Paasfees te glo
vergeef ons Heer,
wanneer ons dit moeilik vind om ons Paasfees geloof uit te leef

G 21

Vergifnis

Here Jesus Christus, in u vind ons ons weg, ons waarheid en ons lewe. Deur die mag van u
opstanding, vergeef en herstel ons dat ons mag lewe om God te eer en verheerlik.
VERKONDIGING EN ONTVANGS VAN GOD SE WOORD

P3

Halleluja versreels in die Paasseisoen
Sien asseblief Advent P1 bo vir die musiek vir die Halleluja

Die Paaswaak
Halleluja
Die verrese Heer is in ons midde; Die Here het waarlik opgestaan!
Halleluja
Paas Sondag
Halleluja
Dit is die dag wat die Here gemaak het;laat ons daaroor juig en bly wees
Halleluja
Tweede Sondag van Paasfees
Halleluja
Geseënd is die wat glo, al het hulle nie gesien nie
Halleluja
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Derde Sondag van Paasfees
Halleluja
Ons harte het gebrand binne ons
Terwyl hy op die pad met ons gepraat het
Halleluja
Vierde Sondag van Paasfees
Halleluja
Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken my.
Halleluja
Vyfde Sondag van Paasfees
Halleluja
Ek is die weg, die waarheid en die Lewe; spreek die Here
Halleluja
Sesde Sondag van Paasfees
Halleluja
Die wat my liefhet gehoorsaam my leringe; en my Vader is lief vir hulle
Halleluja
Die Hemelvaart
Halleluja
Waarlik; ek sal met julle wees, altyd; tot aan die einde van tyd
Halleluja
Sewende Sondag van Paasfees
Halleluja
Ek laat julle nie wees nie; ek sal na julle toe kom
Halleluja
Pinsterdag
Halleluja
Kom Heilige Gees, vul die harte van jou getroue mense,
En laat hulle flikker in die gloed van u liefde
Halleluja
REAGEER OP GOD SE WOORD [R]
R 8 Ons Geloofsbelydenis – ‘n belydenis vir die Paasseisoen
Laat ons ons geloof in die opstanding van ons Here Jesus Christus bely;
Die Seun van God , wie leef en regeer in die Heilige en Geseënde Drie- eenheid.
Ons glo in God, Vader, Seun en Heilige Gees
Christus het vir ons sonde gesterf, was begrawe
En het opgestaan op die derde dag,
Vervolgens die Skrif
Christus het gesterf
Christus het opgestaan
Christus kom weer.
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Christus het sy verskyning aan Petrus gemaak,
Aan die twaalf dissipels
En aan meer as vyfhonderd
Broers en susters terselfdertyd
Dit is ons erfenis
Ons glo dit met vreugde
Amen
R9 Die gebede van God se mense
Laat ons bid
Deur die genade van Jesus Christus, Ons Verrese Verlosser en in sy naam,
Bid ons vir die Heilige Katolieke Kerk
Dat Christene van alom
Verenig mag wees deur die genade van die Verrese Christus
Gee dat elke lid van die Kerk
U opreg en nederig mag dien:
Sodat die mag van ons Paasfees geloof
Die hele wệreld deur bekend mag wees
Ons bid vir N ons Aartsbiskop, N. ons biskop en vir alle biskoppe, predikante en diakens:
Dat ons saam met hulle
Getroue getuienisse van Christus se opstanding mag wees.
Ons bid vir alle leiers van alle nasies waar die Anglikaanse Kerk van Suidelike Afrika getuienis lewer:
Angola, Lesotho, Mosambiek, Namibie, Swaziland, St. Helena en Suid-Afrika.
Help ons leiers om te onderskei tussen reg en verkeerd
Dat geregtigheid en die vrede van die verrese Christuas mag floreer
Ons bid vir die vergifnis van ons sonde, dit wat ons gedoen het en
dit wat ons nagelaat het om te doen
Skenk ons die genade om, in alles wat ons doen, u wil te soek
Dat ons werke van Christus se oorwinning mag getuig
Wees genadig met almal wat in moeilkheid is, of rou
Dat hulle die genade van Christus
En die vreugde van sy vrede mag ervaar.
Ons bid vir almal wat gesterf het, in besonder vir …
Hier word spesifieke voorbidding gedoen
Skenk hulle ewige rus, O Here
En laat u onverganklike lig hulle bestraal
Mag hulle in vrede rus
En in heerlikheid opstaan
Ons loof u vir die geseënde Maagd Maria, moeder van ons Here
En vir al die heiliges wat u vreugde beërwe het
Mag ons ook in u hemelse koninkryk deel
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Ons bid vir ons almal se behoeftes
Voorbidding word hier gedoen
Here, lei en wys ons vooruit:
Dat ons mag leef en bearbei
Gevul met die vertroue
Dat ons in die nuwe lewe opgestaan het,
In Jesus Christus, ons verrese Heer en Verlosser
Amen

BEWEEG NA DIE TAFEL [M]
M4

Vredegroet

Die verrese Christus het gekom en tussen sy dissipels gaan staan en hulle was baie bly toe hulle die
Here sien Halleluja
Die Vrede van die Here wees altyd met u, Halleluja
Vrede met u Halleluja
Die Vrede van die verrese Christus wees met julle, Halleluja, Halleluja
Vrede met julle Halleluja, Halleluja
Die heerlikheid van die opgestane Christus is tasbaar hier
Die vrede van die Here wees met u altyd, Halleluja, Halleluja
Vrede met u Halleluja, Halleluja

DIE VIERING AAN DIE TAFEL
C5

[C]

Die Groot Dankgebed: Eucharistiese gebedvir die Paas Seisoen
Vir gebruik vanaf Paas Sondag tot Pinksterdag

Mag die Here met u wees
En ook met u
Verhef julle harte
Ons verhef dit tot die Here
Laat ons die Here ons God dank
Dit is paslik om hom te loof fen te dank
Alle lof en eer kom u toe, Bron van alles wat is. U krag besiel, u teenwoordigheid volhou en u liefde
herstel ons gebroke wệreld. Nimmereindigend is u werk en skep u order uit chaos, skeppend,
herstellend vul u dit wat leeg is met lewe. In die opstanding van Christus uit die dood laat u ‘n nuwe
seisoen die lig sien.
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Halleluja Christus ontvlug uit die graf
En lei ons na ‘n lewe in alle volheid
Halleluja
U gees brand in ons, u asem is die krag wat ons van sonde reinig en ons harte na liefde laat smag.
Ons is kinders van u reddingsplan, verlos deur Christus wie se opstanding die poorte van lewe
ontsluit. Ons wy aan u ons lof; en sing met die engele, aartsengele en almal in die hemel en op die
aarde die lofsang van u nimmereindigende glorie:
Heilig, heilig, heilige Heer,
God van krag en mag
Die hemel en aarde is vol van u heerlikheid
Hosanna in die hoogste
Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here
Hosanna in die hoogste
Lof en danksegging kom u toe, Here, want aan die kruis vind ons ewige lewe; dood word verorber
deur oorwinning. In die eerste glans van Paasfees, breek glorie uit die graf en verander die vroue se
roubeklaag in vreugde. UIt die tuin van misterie kom breek dit deur dat hy, wie hulle bemin en
verloor het, nou met ons is oral, verewig.
Die verrese Heer was erken in die breek van die brood, die angsbeange dissipels het die kus van
vrede ontvang en die moeë vissermanne word hartlik verwelkom aan die meer se rand. Aan hulle
het Christus die belofte van sy teenwoordigheid hernu en nuwe geboorte in die Gees verseker.
Alvorens hy tot lyding en dood uitgelewer was, bring hy tot herinnering die nag van Israel se
vrylating, toe slawe vry geloop het. In die maaltyd met sy dissipels neem hy brood en offer dank aan
u. Hy het die brood gebreek, aan hulle gegee en gesệ: “Neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle
gebreek word.” Na die maaltyd het hy die beker geneem, u gedank en gesệ: Drink dit, almal van
julle. Dit is my bloed van die nuwe verbond, dit word gestort vir julle en vir almal tot vergifnis van
sonde. Doen dit en onthou vir my.
En dus, soos ons alles wat hy vir ons gedoen het, onthou: die kruis, die graf, die opstanding en die
hemelse wedervaart, saam met ons uitsien na sy wederkoms in glorie, gee ons aan u hierdie gawes,
voortgebring uit u aarde en gevorm deur mensehande, ons aanbid u O Christus:
Deur u dood het u ons dood vernietig
Deur u opstanding het u ons die lewe herwin
Here Jesus, kom in heerlikheid!
Stuur u heilge Gees oor ons en hierdie gawes van brood en wyn dat dit vir ons die Liggaam en Bloed ,
van U Christus mag wees. Gee dat ons, oorval deur die krag van u Heilige Gees, ‘n volk vervul met
hoop, geregtigheid en liefde mag wees.
Skenker van Alle lewe, bind ons saam in die Liggaam van Christus, en in die volheid van tyd, verenig
ons met al u mense in die vreugde van ons ware ewige woning.
Deur Christus, met Christus en in Christus, deur die inspirasie van U heilige Gees, ons aanbid u, Ons
God en Skepper in nimmereindigende lofsang
Almal sing die Amen drie keer
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GAAN UIT AS GODSE MENSE [O]
O11 Danksegging vir die aanbidding
Offer danksegging want die Here is genadig
God se goedertierenheid duur tot in ewigheid
Opsionele Presidensieële Danksegging
O God, ons lewe en ons hoop, ons dank u dat ons in hierdie geheime verborgenhede die brood van
die lewe met ons eie oë kon sien en met ons hande kon aanraak: versterk ons geloof sodat ons mag
groei in liefde vir u en vir mekaar; deur Jesus Christus onse Here
Amen
Of
Almagtige God, U het u enigste Seun geskenk, as sonderantsoen en ook as voorbeeld van die
goddelike lewe; soos u ons in hierdie sacrament gevoed het, gee ons ook dankbare harte om die
goedertierenheid van hierdie heilige nagmaal te ontvang, asook ywerheid om te volg in die geseënde
voetspore vanVan Jesus Christus te volg, om sy tere genadeshalwe.
Amen

O12 Die Uitstuur
Gaan in vrede om die Here lief te hệ en te dien. Halleluja. Halleluja
In die naam van Christus. Amen. Halleluja. Halleluja
Of
Laat ons die wệreld binnegaan,
Gevul met vreugde in die krag van die Heilige Gees. Halleluja.Halleluja
In die naam van Christus. Amen. Halleluja. Halleluja
Of
Laat ons die Here seện. Halleluja. Halleluja
Danksy God. Halleluja. Halleluja
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Elemente: Seisoen se Sondag Aandgebed
E7

Die Ritueel van die inkom [E]
Processie gelei deur die Paaskers
Die liturgie begin in ‘n donker kerk
Die Paaskers word gebring tot voor die Altaar
Die dienswaarnemer staan in die kanselhek
Wanneer die altaarkerse anngesteek word, word dit vanaf die Paaskers gedoen

E8

Groetwense
Halleluja! Christus het opestaan:
Die Here het waarlik opgestaan. Halleluja!

AANSTEEK VAN DIE AANDKERSE [L]
L13

Seëning van die Lig
Geseënd is u, O Here ons God,
Tyd en ewigheid behoort aan u
U bring die oorvloedigheid van die somersonskyn
in die oes wat ons deur die winter dra.
Laat die opstanding van Christus ons toerus om met vertroue
alles wat dreig om ons te verkleineer en te vernietig te konfronteer
deur Christus wie ons oorwinning en ons vreugde is
en wie leef en regeer in u en die Heilige Gees,
Geseënd is God verewig!

L 14

Aand Lofsang
Indien daar geen weergawe van Heil Blydend Lig gesing word nie
mag een van die volgende lofsange gesing word
Vir weergawes van Heil Blydend Lig, verwys asseblief na L 2 in Advent bo.
Tydens die aand lofsang word die Altaarkerse aangesteek

Aand Lofsang: Die lied van Moses en Miriam
Antifon:

In u onfeilbare liefde, O Heer
Lei u die mense wat u verlos het

Ek wil tot die eer van die Here sing vir sy glorieryke oorwinning:
Perd en ruiter is in die see gewerp.
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Die Here is my krag en my beskermer:
Hy word my redder.

Dit is my God, wie ek sal loof:
die God van my voorouers, wie ek sal verhef.
Die Here voer die stryd aan vir sy volk:
Die Here is sy naam.
U regterhand, O Here is glorieryke mag:
U regterhand O Here verbrysel die viand
Die see het hulle ingesluk met die blaas van u asem
In die magtige water het hulle soos lood gesink.
In u onfeilbare liefde, O Heer:
Lei u die mense wat u verlos het
En u sal hulle lei na u heiligdom
In u onoorwinlike kraf
U sal hulle inbring en plant, O Heer:
In die heiligdom wat u hande tot stand gebring het. Exodus 15: 1b – 2, 6a, 11 – 12a, 13 - 18

Aandloflied: Lied van Geloof
Voorlied:

God het Christus uit die dood opgewek:
Die vlekkelose Lam sonder letsels

Geseënd is die God en Vader van Onse Heer Jesus Christus
Wie in sy groot genade
Ons gebring het tot nuwe geboorte as sy kinders
Hy het Christus uit die dood opgewek
Sodat ons in homo ns volslae hoop sal hệ.
Aan ons behoort die belofte van ons erfdeel wat nooit tot niet sal gaan;
Want dit word vir ons in dei hemel bewaar
Die losprys wat betall was om ons te verlos
Was nie met silwer of goud betaal nie
Maar met die kosbare bloed van Christus
Die vlekkelose Lam.
God het hom uit die dood verwek en hom die eer gegee;
Sodat ons in God mag glo en op hom mag hoop.

L 15 Aand Beurtsang
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1 Peter 1

O Here ons roep tot u, maak haas om ons te hulp te smel
Laat ons gebede voor u opstyg soos wierook
Die opheffing van ons hande soos die aand offer
Ons oë gerig op u, Here God, ons neem ons toevlug ot u.
Laat ons gebede voor u opstyg soos wierook
Die opheffing van ons hande soos die aand offer

L 16 Aandgebed
Laat ons bid
Soos ons aandgebed voor u opstyg. O God
Mag u genade voor ons neer daal
Om ons harte te reinig
En ons te bevry om u lofliedere te sing,
Nou en verewig
Amen

WOORD VAN GOD
W 10 Evangelie Beurtsang
Een van die volgende beurt liedere word gebruik
Word wakker, jy wat slaap en staan op uit die dood:
En Christus sal jou lig gee.
Jy het gesterf,
En jou lewe is verborge saam met Christus in God
Word wakker, jy wat slaap en staan op uit die dood
Vestig julle gedagtes op dit wat van bo kom,
Nie op aardse dinge nie:
En Christus sal jou lig gee.
WanneerChristus, ons lewe verskyn
Sal julle saam met hom in heerlikheid verskyn
Word wakker, jy wat slaap en staan op uit die dood:
En Christus sal jou lig gee.
Of
Geseend is U O god;Vader, Seun en Heilige Gees:
Ons loof en prys u vir ewig.
Want het ons life in der ewigheid;
En u onferm u wanneer moeilikheid ons oorval.
Geseënd is u, Here Jesus Christus:
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U kom uit die hemele om ons te red.
Deur die krag van die Heilige Gees:
Het u mens geword uit die Maagd Maria.

U bevry ons van ons sondes deur u kosbare bloed:
En ontwaak uit die dood op die derde dag.
U vaar op omhoog
En maak die ewige deure vir ons wyd oop
U sit aan die regterhand van die Vader
En leef verewig om vir ons voorbidding te doen
Geseend is U, O God: Bron van alle wesens,
Ewige Woord en Gees van lewe:
Ons loof en prys u verewig.
Of
Die Here is my lig en my redding
Die Here is die krag van my lewe.
Die Here is my lig en my redding
Die Here is die krag van my lewe.
Die lig skyn in die donkerte:
Die donkerte kan dit nie oorwin nie.
Die Here is die krag van my lewe.
Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees
Die Here is my lig en my redding
Die Here is die krag van my lewe.

W 11 Evangelie Loflied
Die lied van Maria mag deur een van die volgende vervang word:
Vir weergawes van die Lied vanMaria, verwys asseblief na bovermelde W2 in Advent.
Evangelie Loflied:
Voorlied:

Paas Koorsange

Christus het gesterwe, Christus het opgestaan:
Christus kom weer.

Christus ons Paaslam, is vir ons geslag
Laat ons dan feesvier
Nie met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sondes nie,
Maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid
Christus wat uit die dood opgewek is kan nie meer sterwe nie
Die dood het geen meer mag oor hom.
Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood
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Nou lewe H yen Hy lewe vir God
Onthou dat julle ook vir die sonde dood is
Maar vir God in Christus Jesus onse Here lewe
Christus is opgewek uit die dood
As eersteling uit die wat gesterf het
Aangesien die dood deur ‘n mens gekom het
Het die opstanding van die dooies ook deur ‘n mens gekom
Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf
So sal almal in Christus lewend gemaak word.
Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees
Soos dit aan die begin was, nou is en verewig sal wees. Amen
1 Kor 5: 7-8; Romeine 6: 9-11; 1 Kor 15: 20-22
Evangelie Loflied: Lied van ons Aanneming
Voorlied:

Alleluia, Alleluia. Christus het ons losgekoop:
En ons kinders van God gemaak

Lofwaardig is u, die God en Vader van ons Here Jesus Christus:
In Christus het u ons geseen
Met elke geestelike seening in die hemelse plekke.
Reeds voor die wereld in stand gebring was is ons, in Christus, deur U uitverkore ;
Dat ons heilig en vlekkeloos voor U sal verkeer.
Ons is deur u bestem om as u kinders aangeneem te word deur Jesus Chrisus,
Volgens doe goeie begeerte van u wil, tot die eer van u heerlike genade:
Dat u vir ons vrymoeglik die Geliefde gegee het.
In u het ons kwytskelding deur die bloed van Christus,
En die vergifnis van ons sonde, volgens die weelde van u genade:
Wat u kwistig oor ons strooi.
U het aan ons bekend gemaak, met alle wysheid en insig:
Die verborgenhede van u wil.
In u goeie vreugde wat uit Christus spruit:
As ‘n plan vir die volheid van tyd.
Om alles in Christus bymekaar te bring:
Alles in die hemel en op die aarde

Efesiërs 1: 3-10

Evangelie Loflied: Lied van die verlostes
Voorlied:

Die heil van siele behoort aan ons God:
Wat ons sal lei na fonteine van lewende water

En kyk! ‘n groot menigte:
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Wat niemand kon tel nie,
Van elke nasie
Van elke stam, volk en taal:
Staan hulle voor die troon en die Lam.
Hulle was geklee in wit
Met palmtakke in hulle hande
Roep hulle hard uit:
Ons redding kom van ons God:
Wat op die troon sit en van die Lam.’
Dit is dié wat uit die groot verdrukking kom:
Hulle klere is gewas
Dit is witgemaak in die bloed van die Lam;
Daarom is hulle voor die troon van God;
En dien Hom dag en nag in die temple.
En die Een wat op die troon sit:
Bied hulle skuiling aan deur Sy teenwoordigheid
En nooit weer sal hulle honger of dors kry nie
Die son sal hulle nie aanraak nie,
Nog minder die hittegloed.
Want die Lam in die hart van die troon:
Is hule Herder.
Hy lei hulle na die fonteine van die water van die Lewe:
En God sal al die trane van hulle oë afdroog.
Aan die Een wat op die troon sit en aan die Lam
Behoort alle seeninge en eer en glorie en mag
verewig en ewig.

Openbaringe 7: 9 – 10, 14b – 17

W 12 Evangelie optog ná die verkondiging
Na die verkondiging van die Evangelie, mag die Evangelie Boek
geneem word op ‘n tog tussen die mense. Die mense word uitgenooi om
dit aan te raak of te kus. ‘n Gesang, lied of Koorlied mag gesing word.

REAKSIE OP GOD SE WOORD
RG 11:

Bevestiging van geloof

Die Doopsbelydenis of die Apostoliese Belydenis mag deur die volgende Bevestiging van
Geloof vervang word
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Kom ans verklaar ons geloof
In die Opstanding van ons Here Jesus Christus,
Christus het gesterf, Christus het opgestaan, Christus kom weer.

Christus het vir ons sonde gesterf, was begrawe
en was opgewek tot die lewe op die derde dag,
Volgens die Heilige Skrif.
Ons glo dit met vertroue
Christus het aan Petrus verskyn,
Aan die twaalf dissipels
en aan meer as vyfhonderd boers en susters tegelykertyd
Dit het ons ontvang en dit glo ons vreugdevol.
Amen
1 Korinthiërs 15: 3 – 7

RG 12 Litanie van smeekgebede
LItanie 1 vir die Sondae van Paas Fees
Besonder voorbiddings mag aan die einde van die voorgeskrewe gebede gevoeg word soos
aangedui deur …
Christus se oorwinning oor sonde en die dood vul ons met vreugde en hoop, ons bid dat
Christus se op:tanding ons lewens sal hernu en transformeer,
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.
Verrese Heer, ons bid vir die Kerke wat afgesonder en vervolg word, dat hulle hernude krag
sal vind in die goeie nuus van Paas Fees…
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.
Verrese Heer, ons bid dat die nuwe lewe wat ons met u deel, ons stewiger sal bind in die
Liggaam van Christus …
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.
Verrese Heer, mag die krag van u liefde ons aanspoor om te sorg vir ons medemens,
voorsiening te maak vir diegene sonder voedsel, die dakloses en die werkloses.
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.
Verrese Heer, deur u oorwinning oor die sonde, die donkerte en die dood, mag u werk in en
met mense van alom, sodat daar ‘n einde mag kom aan oorloë en hongersnood en sodat alle
nasies in vrede en voorspoed mag lewe.
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.
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Verrese Heer, openbaar die lig van u teenwoordigheid aan die siekes, die swakkes en die
sterwendes, om hulle te troos en te vesterk …
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.

Verrese Heer, deur die krag van u opgestane lewe, bring almal wat in die geloof van die
opstanding gesterf het, tot die vreugde van die ewige lewe met u …
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.
Verrese Heer, stuur oor ons die vuur van die Heil’ge Gees, sodat ons getroue getuienisse sal
wees van die volheid van die nuwe lewe wat u opstanding bring.
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.
God van genade en glorie, u het ons verlos van die mag van donkerte en ons gelei in die
koninkryk van u Seun. Gee dat, soos sy dood ons tot die lewe verwek het, so ook sy
teenwoordigheid in ons, ons tot ewige vreugde mag verwek: deur Jesus Christus onse Here
Amen
Litanie 2 vir die Sondae in Paas Fees
Besonder voorbiddings mag aan die einde van die voorgeskrewe gebede gevoeg word soos
aangedui deur …
Laat ons bid tot ons Heer Jesus Christus, wie in sy verrese lewe met ons sal wees tot in
ewigheid
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.
Verrese Heiland, u is die lig van die wereld ,bring die lig en vrede van u Evangelie aan die
nasies …
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.

Verrese Heiland, u is die brood van die lewe, voorsien aa n die wt honger lei …
En verkwik ons met u woord
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.
Verrese Heiland u is ons weg, ons waarheid en one lewe, bly met ons en met almal wat u
volg op die weg …
Verdiep ons toegewydheid tot die waarheid en vul ons met u lewe.
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.
Verrese Heiland, u is die Goeie Herder wat u lewe vir u kudde gee; herstel die sukkelendes,
verbind die beseerdes se wonde, versterk die siekes en lei die gesondes en die sterkes na
nuwe weivelde.
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Heer wees genadig:
Christus wees genadig.
Here Jesus Christus u is die opstanding en die lewe, ons dank u vir almal wat gedurende
hulle leeftyd in u geglo het …
Laat ons saam met hulle tot die nuwe lewe opstaan
Heer wees genadig:
Christus wees genadig.
Verrese Heiland, Here van lewe en Fontein van lig, u is ons s’n en ons is u s’n: neem ons net
soos ons is en vorm ons volgens u wil, tot die eer van u naam, vir die gied van u hele Kerk en
vir die redding van alle mense.
Amen.

RG 13

Voorgebed vir die Paas Seisoen
God van genade en eer
Deur die oorwinnenede opstanding van Jesus Christus ons Verlosser,
Het u ons uit die mag van die donkerte verlos
En ons die koninkryk van u liefde binnegeneem:
Gee dat, soos Christus uit die dood opgewek is,
so ons ook in die nuwigheid van u lig mag wandel;
Deur ons verrese Heer
In ewige eerbetoon
Amen

DIE UITSTUUR PLEGTIGHEID

[SR]

SR 12 Fees Gety sinne:
Een van die volgende word gebruik
Jubel hemel, juig aarde; Sing vrolik berge! Die Here het sy volk getroos en Hom ontferm oor
sy volk wat in nood was.
Jesaja 49: 13
Hy het sy dissiples geleer en gesệ: ‘Die Seun van die mens word in die hande van mense
oorgelewer, en hulle sal Hom doodmaak, en drie dae later sal Hy opstaan.’
Markus 9: 31
Jesus sệ vir hulle: ‘Daar staan geskrywe, dat die Christus moet lei en op die derde dag sal hy
uit die dood opstaan.’
Lukas 24: 46
Later daardie aand, die eerste dag van die week, was al die dissipels bymekaar en die deure
van die huis waarbinne hulle was, was gesluit omdat hulle bang was vir die Jode. Jesus het
tussen hulle kom staan en gesệ:’ Vrede vir julle.’
Johannes 20: 19
Jesus het himself met onbetwisbare bewyse lewend aan die dissipels getoon, en binne
verloop van veertig dae aan hulle verskyn en met hulle gepraat oor die koninkryk van God
Handelinge 1: 3
Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Soos die dood deur ‘n
mens gekom het, het die opstanding uit die dood ook deur ‘n mens gekom.
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1 Korintiërs 15: 20 – 21
Net soos almal in Adam sterwe, so sal almal in Christus lewend gemaak word.
1 Korintiërs 15: 22
Geseënd is God die Vader van ons Here Jesus Christus! In sy groot ontferming het Hy ons die
nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. 1 Petrus 1: 3
Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie; die dood het
nie meer mag oor hom nie.
Romeine 6: 9
Dit is Christus, wat gesterf het, ja wat opgestaan het, en inderdaad aan die regterhand van
God sit, en vir ons voorbidding doen
Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die
regterhand van God, Hy pleit vir ons,
Romeine 8: 34

SR 13 Seënwense
Mag die Gees van waarheid u lei in alle waarheid,
u die genade skekn om te bely dat Jesus Christus die Here is,
en u versterk om die woord en die werke van God te verkondig;
en die seën van God almagtig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees
wees en bly altyd met u.
Amen
of
Mag die God van hoop u vul met al die vreugde en vrede wat om te glo bring
Deur die krag van die Heilige Gees:
en die seën van God almagtig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees
wees en bly altyd met u.
Amen
of
Mag die God van vrede,
Wat weer uit die dood opgewek het
Die groot herder van die kudde,
Deur die bloed van die ewige verbond
U toerus met alles wat goed is
Dat u die wil van God mag doen
En die werke mag doen wat Hom behaag
Deur Jesus Christus, aan wie die eer vir ewig behoort
en die seën van God almagtig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees
wees en bly altyd met u.
Amen

SR 14

Die Uitstuur
Gaan in vrede om die Here life te hệ en te dien, Halleluja, Halleluja
In die naam van Christus. Amen. Halleluja,Halleluja
of
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Laat ons die wereld binnegaan, juigend in die krag van die Gees. Halleluja, Halleluja
In die naam van Christus. Amen. Halleluja, Halleluja
of
Laat ons die Here loof. Halleluja, Halleluja
In die naam van Christus. Amen. Halleluja, Halleluja
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