
Por Öewersauer-St Pirmin 
  

Gottesdéngscht fir Ouschteren   
 

 

- Sicht iech eng Plaz am Haus wou der iech gutt spiert: an der Stuff, beim 

Kichendësch, är Lieblingsplaz am Gaart (dëst Joer ass et jo relativ schéin 

dobaussen fir Ouschteren      ). 
- Dir kënnt är Plaz vum Gebiet och préparéieren: mat engem Dëschelduch, e 

puer Blummen, eng Bibel an d’Mëtt leeën, e Rousekranz, asw…   
- Wann dir zu méi Leit sidd kënnt der iech och déi eenzel Texter vum 

Gottesdéngscht opdeelen. (V = Vorbeter, A = Alle) 
- D’Lidder fir de Gottesdéngscht sinn wéi ëmmer eng Propose. Dir kënnt och 

méi traditionell Ouschterlidder sangen. Dir kënnt den Text vum Lidd och 

einfach liesen. 
 

Fir de Gottesdénscht braucht dir eng Käerz («Ouschterkäerz») déi an d’Mëtt 

gestallt gëtt. Sie ass awer nach net ugefong! Leet iech e Fixspong oder e Briquet 

prett. Jiddereen dee matfeiert kann och e klengt Téiliicht virun sech stellen (net 

ugefong). 

Schéin wär och een Bild vun der Opersteeung an der Mëtt (kann een am Internet 

erof lueden: «Auferstehung Jesus» bei google aginn). 

Ausserdeem braucht dir een haart gekachten Ouschteree fir jiddereen dee 

matfeiert. Déi kënnt dir ronderëm d’Käerz leeën.  

Dir huet verschidde Méiglechkeeten fir iwwer d’Evangelium vum Sonndeg 

nozedenken. Sou entsteet är ganz perséinlech Priedegt. Haut proposéieren ech 

iech niewent der Priedegt eng Meditatioun.  

 



Mir fänken eist Gebiet u mam Zeechen vum Kräiz 

 

 

V: Am Numm vum Papp, vum Jong a vum hellege Geescht.  

A: Amen. 

V: Christus ass operstanen. Hien liewt. 

A: Jo hien ass wierklech operstanen.  

 

 

E perséinlecht Wuert vu mir als Paschtouer am Ufank: 

 

Ouschteren ouni Mass an der Gemeinschaft! Dat gouf et nach ni an eiser Por. Mä 

dëst Joer ass alles anescht! Zënter dräi Woche maachen ech dat, wat déi meescht 

vun iech maachen: Ech bleiwen doheem… ausser déi puer Kéieren wou ech an 

den Dierfer ënnerwee war an den eeleren a kranke Leit eng Käerz virun d’Dier 

gestallt oder d’Porblieder an d’Kierchen gedroen hunn. Oder wou ech mam Gino 

hei zu Eschdöerf iwwer de Bann getrëppelt sinn. Et ass kee méi frou wéi hien well 

ech lo sou vill Zäit fir hien hunn. 

 

Vill vun iech vermëssen d’Gemeinschaft um Sonndeg an ech kann iech nëmmen 

soen: Ech vermëssen iech och! Äert Laachen a Schmunzelen, äert Matbieden a 

Matsangen mat deem dir weist, datt de Glaf och fir iech wichteg ass. Äer 

gespaante Gesiichter wann der d’Priedegt nolauschtert an och d‘Gespréicher déi 

der heiansdo heemlech wärend der Mass féiert (ech gesinn dat ëmmer… 😊).  

 

Mä och anerer vermëssen iech: d’Claudine vermësst d’Kanner an déi vill Bénévol 

an der Kateches. D’Stéphanie „seng“ Jugendlech an déi kléng Butzen an de 

Kiercheschoof an am Babykrees. Den Johannes d’Leit aus dem Bibelgrupp. Eis 

Choralen vermëssen hiert gemeinsaamt sangen Sonndes an der Mass (vill haten 

schonns ugefong fir Ouschteren ze prouwen…). D’Kommiounskanner haten sech 

sou drop gefreet fir mat hiren Frënn kënnen d’éischt Kommioun ze feieren…  

 

Jee mir vermëssen een deen aneren. An dir däerft lo roueg eng Tréin falen loossen 

wann der dës Wieder liest. Mir goung et tselwecht wéi ech se geschriwwen hunn. 

E bëssen sentimental däerfen mer haut op Ouschteren roueg sinn…😊 Och wa 

mer iwwer Email an Telefon matenaner verbonnen sinn a wann der ganz vill hir 

Biller hei zu Eschdöerf an der Kierch hänken hunn, sou ass dat net dat selwecht. 

Et feelt de perséinlechen Kontakt: zesummen de Glaf ze feieren an d’Liewen 

matenaner ze deelen. 

 

An dësem Moment wou mer Gottesdéngscht feieren wëssen mer eis ee mat deem 

aneren verbonnen. D’Käerz déi mer lo ufänken soll net nëmmen een Zeechen sinn 

fir den operstanene Christus. Et soll och een Zeechen sinn fir den Glaf deen aus 

eis déi eemoleg a besonnesch Gemeinschaft mécht, déi mir an eiser Por sinn.   



Ufänken vun der „Ouschterkäerz“ 

 

Gebiet: 

Härgott,  

Dës Käerz déi mer lo ufänken steet fir Christus den Operstanene. 

Sou wéi den Schäin vun der Käerz all Däischtert verdreift, 

sou mécht Christus och eist Liewen hell  

duerch de Glawen un hien. 

Seen eis Gemeinschaft an all déi mat deene mer eis an dësem Moment 

verbonnen wëssen. 

Dorëms biede mer dech duerch Christus eisen Här a Brudder. 

Amen.   

D’Käerz gëtt ugefaange. Jiddereen hëlt säin Téiliicht a fänkt et un der 

„Ouschterkäerz“ un. 

 

Lidd als Astëmmung:  

Halleluja, wir loben den Herrn - Laudate Dominum 578 

Od. Christus ist erstanden – Laudate Dominum 455 

 

E kuerze Moment vu Besënnung 

 

Härgott mat all deem wat mer haut op Ouschteren am Häerz droen komme mer 

virun dech. Mir ginn ee Moment stëll a lauschteren an eis eran… 

Wéi geet et mir? Wat mécht mir Freed, wat mécht mir Angscht, wat fillen ech. Wéi 

war déi lescht Woch fir mech? (Stëllt, oder jiddereen däerf soen wéi et him geet.) 

 

Kyrie-Gedanken: 

 

- Här Jesus Christus, däi Liicht begleed eis op all eise Weeër. Här erbaarm 

dech eiser. 

 

- Här Jesus Christus, du bass komm fir ze heelen wat krank ass. Christus 

erbaarm dech eiser. 

 

- Här Jesus Christus, du hues eis dozou beruff e besonnescht Liewen op dëser 

Welt ze féieren. Här erbaarm dech eiser. 

 

Als Alternativ zum besënnlechen Kyrie: „Ouschterlaachen“ 

 

Et gouf an der Kierch eng Zäit laang d’Traditioun vum Ouschterlaachen… De 

Paschtouer huet op Ouschteren an der Priedegt sou laang Witzen erzielt bis dee 

leschten an der Kierch gelaacht huet. Sou sollt d’Freed iwwer d’Opersteeung zum 

Ausdrock kommen. Wann dir een an der Mëtt huet dee gutt Witzen erzielen kann, 



da kënnt dir fir de Kyrie och e puer Witzen erzielen. An zwar bis dee leschten um 

Dësch laacht…       

Oder awer: dir kuckt iech sou laang un bis deen éischten ufänkt mat laachen… 
 

Gloria-Gesank: Lobe den Herrn meine Seele – Laudate Dominum 70 

(Refrain) 

 

Gebiet vum Dag 
 

Jesus,  

du bist auferstanden,  

du lebst - Halleluja. 

Darüber freuen wir uns.  

Jesus,  

nicht alle können sich freuen,  

aus verschiedenen Gründen.  

Gerade für sie bist du da.  

Stärke unsere Hoffnung auf dich.  

Erfülle unser Herz mit  

Osterglauben durch dein Wort.  

Halleluja - wir wollen dich loben und preisen. Amen.  

Lesung: 

 

Lesung aus dem Brief an die Kolosser:  
 

Ihr seid mit Christus auferweckt;  

darum strebt nach dem, was im Himmel ist,  

wo Christus zur Rechten Gottes sitzt.  

Richtet euren Sinn auf das Himmlische  

und nicht auf das Irdische!  

Denn ihr seid gestorben,  

und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott.  

Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird,  

dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

 

Halleluja: deen vun Taizé – Laudate Dominum 210 

 

Evangelium vum Sonndeg  
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala  

    frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab 

 und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. 

Da lief sie schnell zu Simon Petrus 



    und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, 

 und sagte zu ihnen: 

    Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen 

 und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. 

 Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus 

    und kamen zum Grab; 

 sie liefen beide zusammen, 

 aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, 

    kam er als Erster ans Grab. 

 Er beugte sich vor 

    und sah die Leinenbinden liegen, 

 ging jedoch nicht hinein. 

 Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, 

    und ging in das Grab hinein. 

 Er sah die Leinenbinden liegen 

 und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; 

 es lag aber nicht bei den Leinenbinden, 

    sondern zusammengebunden daneben 

    an einer besonderen Stelle. 

 Da ging auch der andere Jünger, 

 der als Erster an das Grab gekommen war, hinein; 

 er sah und glaubte. 

 Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, 

    dass er von den Toten auferstehen müsse. 

 

Als Alternativ kënnt dir och d’Fotoen vum Christiane Hoffmann-Berchem kucken 

déi d‘Evangelium immens schéin an impressionant duerstellen. 

 

D’Evangelium méi einfach erzielt fir Kanner (Merci Claudine      ): 

 

D’Maria vu Magdala sicht de Jesus 

D’Maria vu Magdala ass eng Frëndin vum Jesus. 

Hatt wëll bei dem Jesus säi Graf goen. 

Hatt geet moies frei lass. 

Dobaussen ass et nach ganz däischter. 

Eigentlech ass ee grousse Stee virum Jesus sengem Graf. 

Awer wéi d’Maria vu Magdala kënnt, ass de Stee schonn ewech gerullt. 

  

Hatt erféiert sech vill an denkt: 

• Hunn aner Leit de Jesus aus dem Graf erausgeholl?... 

Séier leeft hatt bei de Péitrus. 

De Péitrus ass mat engem anere Frënd zesummen. 

Hatt seet zu hinnen: 

• De Jesus ass fort. 



• Aner Leit hunn de Jesus aus dem Graf ewechgeholl. 

• Ech weess net wou de Jesus ass. 

  

De Péitrus an deen anere Frënd lafe séier bei d’Graf. 

Deen anere Frënd ass fir d’éischt do. 

Hie luusst an d’Graf eran. 

Do gesäit hie wäiss Dicher leien. 

De Péitus geet an d’Graf eran. 

Och hie gesäit di wäiss Dicher. 

Di wäiss Dicher si vum Begriefnis. 

De Jesus ass a wäiss Dicher agewéckelt ginn, wéi hie begruewe gouf. 

  

Deen anere Frënd geet och an d’Graf eran. 

Hie kuckt sech alles un. 

Hie gleeft, datt de Jesus operstanen ass. 

De Péitrus an deen anere Frënd ginn erëm heem. 

 

E kuerze Gedanken zum Evangelium 

  

Léif alleguer, 
 

Wann ech un Ouschteren zréck denken wéi ech et als Kand an Erënnerung hunn, 

dann kënnt mer eng Situatioun besonnesch an den Sënn: nämlech Sonndes-moies 

wann mer um Kaffisdësch souzen an d’Ouschteree getéckt hunn. Dat war ëmmer 

erëm mat vill Opreegung a Spannung verbonnen. „Hoffentlech hält däin Ee duer!“ 

Jiddereen hat dann och seng speziell Taktik, wéi een et am beschten mécht, datt 

d’Ee net futti fiert. D’Enttäuschung war ëmsou méi grouss, wann’s den hänno do 

souz, mat engem futtissen Ee am Grapp. 

 

Dat getéitschten Ouschteree, kann een och als Bild huelen fir d’Liewen vun eis 

Mënschen. Mir wären, am Bild geschwat, am léifsten wéi een Ouschteree ouni 

Téitschen: Quasi perfekt, ouni Ecken a Kanten an onheemlech staark. Mir ginn 

eis no baussen hin oft och gären esou, well d’Gesellschaft oder eis Aufgaben dat 

esou vun eis verlaangen. Mä d‘Realitéit, ass meeschtens eng aner.  

 

Mir wëllen z.B. ëmmer alles gutt maachen a stéingen gär gutt do bei deenen 

aneren; - oft awer wiisst eis einfach alles iwwer den Kapp. 

Mir géifen gären d‘Gléck am Liewen mat zwee Hänn festhalen; - halen méi wéi 

eng Kéier awer Leed, Misär an Mësserfolleg an der Hand. 

Méi wéi een sicht no der grousser Fräiheet, a fënnt sech zréck an engem Alldag 

mat ëmmer deem selwechten Oflaf.  



Wéi vill verlaangeren no engem erfëllten a sënnvollen Liewen voller 

Erausfuerderungen, a Romantik; - doheem awer waarden d‘Chips an den Fernseh 

op een. 

Et ginn der déi demonstréieren fir Fridden an der Welt an streiden doheem 

driwwer, wien dann elo den Drecksbac eraus dréit… 

 

Jiddereen brauch nëmmen un seng eegen Boboen un Läif an Séil ze denken. Da 

spiert een ganz séier: Ech sinn leider net wéi d’Ouschteree: perfekt oder 

vollkommen. Ech kann net ëmmer esou staark sinn wéi ech gären wär. Dëser 

Tatsaach kuckt keen gären an d‘Aen.  

 

Jo et brauch schonns Courage fir sech anzegestoen, datt een am Laf vum Liewen 

méi wéi eng Téitscht erdroen muss. Et gehéiert ganz einfach zum Liewen vun eis 

Mënschen. Een schwéieren Schrëtt, besonnesch fir den modernen an opgekläerten 

Mënsch vun haut, deen jo esou selbstänneg an onofhängeg wëll sinn. Grad dës 

Zäit an där mir liewen weist eis jo wéi „zerbriechlech“ eis Welt ass. A wéi 

„zerbriechlech“ och de Mënsch ass… 

  

Ouschteren kann eng eemoleg Offer sinn sech dem Liewen ze stellen; - esou wéi 

den Härgott et gemaach huet. Hien ass net virum Karfreideg, virum Kräiz 

fortgelaf. Neen hien huet sech all deem gestallt. A méi nach. Op Ouschteren seet 

hien eis: Bleif net um Buedem leien. Stéi op! Trau dech Mënsch ze sinn op dëser 

Welt, ze liewen mat allem wat dat bedeit; - och mat den Téitschen déi dozou 

gehéieren! Vertrau dobäi mir! Ech wëll d’Liewen, net den Doud vum Mënsch. 

Dofir ass Christus operstan. Ech wëll, dass och du liefs, - echt, éierlech, a virun 

allem mat enger grousser Hoffnung am Häerz. 

  

Wann een esou wëll, dann kënnt den Härgott mat sengem Liicht an eis „Téitschen 

vum Liewen“ eran. Net fir se einfach ewech ze huelen. Mä fir se mam Liicht vum 

Glaf, der Hoffnung an der Léift ze erfëllen. 

  

A wa mer wëllen d’Fest vun Ouschteren resuméieren, da geet et duer mat engem 

eenzege Saz: Mir sinn zum Liewen beruff! 

Dozou wëll äis Gott op dësem héchsten Fest vun Ouschteren invitéieren! 

Amen. 

  

Lo kënnt der d’Ouschteree técken… Deejéinegen deem säin Ee ganz bleift huet 

gewonnen. Wat hien gewonn huet steet hei ënnen drënner. Fir et méi spannend ze 

maachen ass den Text vun hannen no vir geschriwwen 😊 

 

.tsef ttug neih skcérd na merA ned na teuh hcstiéT gne eE nïas meed neereddij 

sllëh uD 

 



Als Alternativ zur Priedegt: 
 

Meditatioun iwwer d‘Ouschteree (virun allem wa Kanner dobäi sinn.) 

• Mir leeën d’Ouschteree virun eis a kucken et un. Wat fält eis op? 

D’Kanner kënnen soen wat si gesinn: 

Z.B. All Ee ass anescht gefierft.  

Een Ee huet keng Ecken a Kanten. Et ass „ronn“.  

Vun baussen gesäit een net wat bannen am Ee ass.  

D’Schuel ass zimmlech haart, asw… 
 

Als Erklärung kann ee weider fueren: 

Mir Mënschen hunn villes gemeinsam mat sou engem Ouschteree. Och mir sinn 

all verschidden vunenaner. Mir hunn awer am Géigesaz zum Ouschteree eis 

Ecken a Kanten, d.h. mir hunn eis Aart a Weis. Mir kënnen rosen ginn an heiansdo 

stëppelen. Mir sinn gutt gelaunt an heiansdo schlecht gelaunt, asw. 

Et gesäit een och bei eis net vun baussen wat alles an eis stécht, wat mer 

u Fäegkeeten an Talenter hunn. Heiansdo hu mir och eng déck Schuel ronderëm 

eis. Mir fäerten eis Gefiller ze weisen fir net verletzt ze ginn. 

Op Ouschteren seet den operstanene Jesus eis: briech deng Schuel op. Du däerfs 

Mënsch sinn mat allem wat dat heescht. Du solls liewen an d’Liewen 

genéissen! Dro als Frënd vum Jesus och dozou bäi eng Welt opzebauen an där all 

Mënsch frou a glécklech ka sinn. Dozou bass du beruff. Dozou wëll den Härgott 

eis invitéieren, - net nëmmen op Ouschteren! 
 

Lo kënnt der weider fueren wéi um Schluss vun der Priedegt. Dir kënnt 

d’Ouschteree técken…  

Lidd: Il est vivant/od. Jesus Christus operstane–Laudate Dominum 269 / 270 

Glawensbekenntnis – de Glawen deen eis verbënnt 
 

Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 



die heilige katholische Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 
 

Fürbitten  
 

Christus ass vun den Doudegen operstanen. Zu him wëlle mir bieden: 
 

- Fir all déi Leit, déi krank sinn an déi ëm hiert Liewen fäerten. Christus héier 

eis. Christus erhéier eis. 
 

- Fir déi Leit, déi an dëser Zäit iwwert sech eraus wuessen fir aneren ze 

hëllefen. Christus héier eis. Christus erhéier eis. 
 

- Fir all déi, déi ouni Hoffnung, einsam an ängschtlech sinn. Christus héier 

eis. Christus erhéier eis. 
 

- Fir eis léif Verstuerwen mat deene mer eis iwwer den Doud eraus 

verbonnen wëssen. Christus héier eis. Christus erhéier eis. 
 

- Dank där schéiner Initiativ vun eisem Paschtouer si mir haut op 

Ouschterdag zu ganz Vill an der Eschdöerfer Kierch versammelt, a 

Gedanken, mam Häerz, an duerch e konkret Zeeche vun eis. Looss eis 

Gemeinschaft gestärkt aus der aktueller Krisenzäit erausgoen, fir datt dësen 

Zesummenhalt eis Dierfer weiderhin prägt. (Marie-Anne) Christus héier 

eis. Christus erhéier eis. 
 

- Hei ass Plaz fir eng perséinlech Fürbitt… 
 

Papp am Himmel, du hues däi Jong vum Doud erwächt als een Zeechen vun 

denger Léift. Mir soen dir Merci. Mir luewen an éieren dech haut an ëmmer an 

éiweg. Amen. 
 

Gebiet vum Vater Unser (wa mir zu méi Leit sinn reeche mir eis dofir d’Hand) 
 

Meditatioun 

 

Die Osterkerze brennt 

sie brennt für alle: 
 

Für die Hoffnungslosen 

als Zeichen der Hoffnung 
 

Für die Verzagten 

als Zeichen der Zuversicht 
 

Für die Mutlosen 

als Zeichen neuer Kraft 
 



Für die Suchenden 

als Zeichen des Heils 
 

Für die Friedlosen 

als Zeichen der Sicherheit 
 

Für die Einsamen 

als Zeichen der Gemeinschaft 
 

Für die Freudlosen 

als Zeichen neuen Jubels 
 

Für uns alle 

als Zeichen der Auferstehung 

als Zeichen neuen Lebens  Helene Renner 
 

Ofschlosslidd:  z.B. Preis dem Todesüberwinder – Laudate  

Dominum 458 

Alternativ fir d’Kanner: Hien hällt déi ganz Welt a sénger 

Hand– Laudate Dominum 573  
 

Segensgebiet 
 

Der auferstandene Herr 

schenke dir 

die Behutsamkeit seiner Hände, 

die Güte seiner Augen, 

das Lächeln seines Mundes, 

die Treue seiner Schritte, 

den Frieden seiner Worte, 

die Wärme seines Herzens, 

das Feuer seines Geistes, 

das Geheimnis seiner Gegenwart! 

 

So segne uns 

der Vater, der das Leben schenkt,  

der Sohn, der für uns gestorben und auferstanden ist,  

der Heilige Geist, der uns untereinander verbindet und stärkt. 

A: Amen.  

V: Bleiben wir in seinem Frieden! Halleluja.  

A: Amen. Halleluja. 

Zesumme mat dem ganze Pastoralteam, wënschen ech Iech all vu 

ganzem Häerz – an trotz allem: E frout a geseent Ouschterfest! Bleift 

gesond an staark am Glawen. Am Gebiet mat Iech verbonnen, 

Marco Wehles, Paschtouer 



Fir d’Kanner: D’Ouschter-Evangelium am Bild. Kuckt iech d’Bild un. Wat gesidd 

der alles… 

 


