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Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus

Protestantse Laurentiuskerk, 3 april 2021

Gebed bij het ontsteken van het paasvuur naast de kerk. 
v. Eeuwige God, Schepper van hemel en aarde,

Gij hebt het licht dat door U is geschapen
bestemd om vooruit te wijzen naar U,
naar uw lichtende waarheid,



naar uw liefde en goedheid.
Gij hebt tot de duisternis gesproken
en er was licht.
In de vuurzuil zijt Gij uw volk voorgegaan
door duisternis en woestijn.
Wij loven U omwille van het vuur
van uw nabijheid.

In de kerk is het stil.
*  *  *

Bij de ingang van de kerk houdt de voorganger de paaskaars 
vast en zegt:

Christus, gisteren en heden,
Begin en Einde - Alfa en Omega,
Hem behoren tijd en eeuwigheid,
heerlijkheid en heerschappij,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

De paaskaars wordt ontstoken aan het vuur. 
Het licht van Christus
die in heerlijkheid verrezen is,
moge de duisternis
uit ons leven verdrijven.
De duisternis is voorbijgegaan,
de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid 
gaat over ons op.
Amen.



HET LICHT
Terwijl het licht wordt binnengedragen gaan allen staan en 
zingen, telkens een halve toon hoger:    
1. solo, 2. voorzangers

De paaskaars wordt op de kandelaar geplaatst; alle kaarsen 
worden ontstoken. 
Allen blijven, zo mogelijk, staan tijdens de lof van het licht :

DE LOF VAN HET LICHT         
1. solo; 2. voorzangers

Refrein (voorzangers)

allen zitten



DE LEZINGEN

EERSTE SCHRIFTLEZING Genesis 1,1-5 
PSALM 33:2

voorzangers:
Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hemelen hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

GEBED

besloten met:
v. Door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.

TWEEDE SCHRIFTLEZING Exodus 14:24 - 15:1a
LIED 151: ‘Het lied van Mozes’
Voorzangers



2  De Heer is een krijgsman, Hij trekt voor ons uit   
(gesproken)
en machtig verluidt
de roemrijke klank van zijn naam over ons:
de Here, de God des verbonds!
Hij heeft ons bevrijd, uit het diensthuis vandaan,
Hij heeft ons geleid op een veilige baan.
De wateren weken en stonden gedwee,
de vijand verzonk als een steen in de zee
met vliegende vaandels en blinkende zwaarden,
met wagens en paarden.

3  Wie is er, o Here, ter wereld als Gij?
Wie komt U nabij
in heilige luister, in reddende macht
die wond'ren tot stand heeft gebracht?
Wij moeten U loven met hart en met mond,
want Gij zult ons brengen naar heilige grond.
Uw liefde bereidt ons een veilig gebied.
Uw dreigende vinger verwijst naar het niet
de vliegende vaandels en blinkende zwaarden,
de wagens en paarden.

4  De volken der aarde gaan eind'lijk verstaan 



wat Gij hebt gedaan.
Hun leiders die bouwen op list en geweld
verstommen en zwijgen ontsteld.
Totdat Gij uw volk dat Gij zelve formeert,
totdat Gij het volk dat tot U zich bekeert
het land van belofte hebt binnengebracht,
vergaan door het diepe geheim van de macht
de vliegende vaandels en blinkende zwaarden,
de wagens en paarden.

5  Ik zing voor de Heer. Hij is koning voorgoed
en dwars door de vloed
geleidt Hij de zijnen. Zijn goddelijk spoor
gaat zelfs in de zee niet teloor:
de zee van zijn toorn die de zonde verzwelgt,
het water en bloed dat de zonden uitdelgt.
Zo gaat het van doodszee naar levensjordaan,
en zingende moeten het water in gaan
met slaafse ellende en vorst'lijke waarde
de mensen der aarde.

GEBED

besloten met:
v. Door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.

DERDE SCHRIFTLEZING  Ezechiël 37, 1-14
PSALM 51, 12-14 (Lied 51-A)

Refrein: 1 solo; 2. voorzangers



a God, herschep mijn hart, maak het zuiver,
geef mijn geest, diep in mij, nieuw bestand; Refrein
verban mij niet: ver van uw aanschijn,
noch onttrek mij uw heilige geest. Refrein
Hergeef mij het geluk om uw heil,
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn. Refrein

GEBED
besloten met:

v. Door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.

VIERDE SCHRIFTLEZING  Sefanja 3,12-20
PSALM 126-A  

Voorzangers

s. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.

v. Refrein
s. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.



v. Refrein
GEBED

besloten met:
v. Door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.

allen staan
v. Halleluja. Christus is opgestaan!
a. Christus is waarlijk opgestaan. Halleluja, halleluja, 
halleluja
GLORIA 
voorzangers

GEBED VAN HET FEEST
v. De Heer zij met u!
a. Ook met u zij de Heer!

O God, die deze allerheiligste nacht verlicht
door de luister van de verrijzenis van uw Zoon,
geef ons, dat wij die zijn gedoopt in zijn dood
met Hem mogen opstaan ten leven,
opdat wij nieuw geboren naar lichaam en ziel
uw gemeente mogen dienen



en aan U toegewijd mogen leven.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

v. Hoor het heilig evangelie!
ALLELUJA 338J (1. solo; 2. voorzangers)

s.          Verheug u allen want de Heer is waarlijk verrezen!
            Laat ons juichen en zingen.
a. Halleluja, halleluja, halleluja.

PAASEVANGELIE  Marcus 16,1-8
v. U komt de lof toe,
a. U het gezang, U alle glorie, (gesproken)

o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

LIED 628  voorzang: 1,3,5; allen: 2,4 (gesproken)
allen zitten

2  De loze woorden zijn 
verstomd,
de wereld die op adem komt
zingt met de vogels in de lucht

dat nu de nacht is weggevlucht,
halleluja.
3 Geen vlammend zwaard 
verspert de weg,
de engel die het voerde zegt



dat alle leed geleden is
omdat de Heer verrezen is,
Halleluja!

4 Hij heeft de zegel 
weggedaan,
nu kunnen wij zijn woord 
verstaan,
zijn graf is als een open boek,
de windsels liggen in de 
hoek,

halleluja!
5  O dood, die Hem 
ontkomen liet,
Hij neemt bezit van uw 
gebied,
zijn heerschappij gaat in en 
uit
door al de deuren die men 
sluit,
halleluja!

6  Wij willen zingen dat Hij leeft,
Hij leeft die God gehoorzaamd heeft,
zijn graf staat ledig in de tijd,
het is een mond vol zaligheid,
halleluja!

DOOPGEDACHTENIS

We vormen met aanwijzingen van de diakenen een kring rond 
doopvont en tafel. 
Als iedereen een plaats heeft, giet een diaken water in de 
doopvont.   

v. Nu het Paasfeest is begonnen,
willen we onze  doop gedenken als de weg ten leven
waarop Christus ons is voorgegaan 
en willen wij tegenover God en elkaar
onze doopgelofte vernieuwen.



HERNIEUWING VAN DE DOOPGELOFTEN VAN ALLEN DIE 
GEDOOPT ZIJN

allen staan
v. Broeders en zusters,

in de doop zijn wij met Christus begraven 
om met Hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom vraag ik ú, die in deze nacht uw doop wilt 
gedenken
uw stem te verheffen en mij antwoord te geven:
Wilt u de HEER, uw God dienen
en naar Zijn stem alleen horen?

a. Ja, dat wil ik
Wilt ge u verzetten tegen alle machten
die als goden over ons willen heersen?
Ja, dat wil ik
Wilt u ieder slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?    
Ja, dat wil ik
Schaamt u dan niet de Christus te belijden,
want het evangelie is een kracht Gods
tot behoud van ieder die gelooft;
en antwoordt in gemeenschap
met de kerk van alle eeuwen:
Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?
Ja, ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,



die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden?
Ja, ik geloof.
Gelooft u in de heilige Geest;
gelooft u de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden,
de opstanding des vleses en het eeuwige leven?
Ja, ik geloof.

DOOPGEDACHTENIS
Wie gedoopt is, kan naar voren komen (met lege handen). Zij 
krijgen water uit de doopvont in hun handpalm. Met de andere 
hand kan een kruisteken worden gemaakt op voorhoofd, borst 
en schouders als teken van het beamen van de doop. 
Wie niet gedoopt is, kan een zegen ontvangen. Als je dat wilt 
kom dan met de armen gekruist voor de borst naar voren. 
Tijdens de doopgedachtenis:
LIED 351  (voorzangers)

     



2  Wij zijn in U begraven,
wij staan met U rechtop.
Wij zijn niet langer slaven,
maar kinderen van God.
Een wereld zijn wij oud,
maar nieuw als deze morgen,
geboren ongeborgen,
verloren tot behoud. 

3  De dood van één voor allen
werd vruchtbaar in de tijd,
het zaaizaad is gevallen,
het loopt op oogsten uit.
De zondvloed is voorbij,
ziedaar de nieuwe oever,
een duif koert in het lover,
dit is de overzij.

v. Moge de levende God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons heeft doen herboren worden 
uit water en heilige Geest
en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden,
ons door zijn genade bewaren
tot eeuwig leven in Christus, onze Heer.
Amen

VREDEGROET
v De verrezen Christus kwam en stond tussen zijn leerlingen

    en zei: ‘Vrede zij met jullie’. 
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Halleluja! 

Joh. 20, 19.20
De vrede van de Heer zij altijd met u!

a. Zijn vrede ook met u. Halleluja!

MAALTIJD VAN DE HEER

We dragen de gaven aan en dekken de tafel.



Voorzangers:

GEBED OVER DE GAVEN
v De Heer zij met u.
a Ook met u zij de Heer.

Sterke God,
Gij hebt uw Zoon opgewekt uit de dood.
In hem vernieuwt Gij heel uw schepping.
Wij bidden U
dat wij in deze gaven van brood en wijn
Hem herkennen mogen als de Opgestane Heer,
die heerst over leven en dood,
vandaag en alle dagen,
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen. 

TAFELGEBED
v De Heer zal bij u zijn.
a De Heer zal u bewaren.
v Verheft uw hart.
a Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig.

Vol vreugde om onze redding,
O God van al wat bestaat,
zeggen wij U dank door Jezus Christus.



Gij sprak: ‘Er zij licht’ 
en er was licht.
Uw licht schijnt in onze duisternis.
Het is om U dat de aarde leven voortbrengt
in al zijn verscheidenheid.
Christus is verrezen uit de doden.
Liefde heerst weer alom.
Tijd en ruimte, alles is Hem onder zijn voeten gesteld. 
Daarom, met al uw getuigen
die ons aan alle zijden omgeven,
talloos als de sterren aan de hemel,
prijzen wij U om uw schepping
en danken wij U voor onze roeping,
vanuit de grond van ons hart,
verheugd en vol liefde:

Gezegend zijt Gij, heilige God, in uw Zoon,
die de voeten van zijn leerlingen waste.
‘Ik ben onder u’, zei hij, ‘ als iemand die dient’ . 
In de nacht voordat hij stierf,
nam Hij brood en dankt U,
Hij brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei:

Neemt, eet, dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.



Na de maaltijd nam Hij de beker en dankte U, 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:

Drink hieruit.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u, vergoten voor allen,
tot vergeving van zonden.
Doe dit om mij te gedenken.

Met dit brood en deze wijn 
gedenken wij daarom uw goedheid voor ons.
Zend uw heilige Geest,
dat wij die het lichaam van Christus ontvangen,
ook werkelijk het lichaam van Christus mogen worden;
dat wij die zijn beker delen,
kracht opdoen uit de ene ware wijnstok.
Want Gij, enige en hemelse God, maakt alles nieuw;
Gij zijt het begin en het einde,
de eerste en de laatste.
Amen
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.



COMMUNIE
De voorgangers gaan rond met het brood.
LIED 642
Voorzangers:

2  Ik zeg het allen, en de 
mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

3  Nu schijnt ons deze wereld 
pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

8  ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

GEBED NA DE MAALTIJD
Heer, laat over ons uw Geest van liefde komen.
Maak allen één van hart
die zich met U verbonden weten
en verzadig hen met de gaven
die Gij in deze paasviering hebt geschonken.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

ZENDING EN ZEGEN

v. Gaat heen in de vrede van de Heer. Halleluja



a. God zij lof en dank. Halleluja.
ZEGEN beantwoord met: Amen

SLOTLIED:  PSALM 150  (voorzangers)
O praise ye the Lord! Praise him in the height
Rejoice in his word, ye angels of light
Ye heavens adore him by whom ye were made
And worship before him, in brightness arrayed
O praise ye the Lord! Praise him upon earth
In tuneful accord, ye sons of new birth
Praise him who has brought you his grace from above
praise him who has taught you to sing of his love
O praise ye the Lord, all things that give sound
Each jubilant chord, re-echo around
Loud organs, his glory forth tell in deep tone
And sweet harp, the story of what he hath done
O praise ye the Lord! Thanksgiving and song
To him be outpoured all ages along
For love in creation, for heaven restored
For grace of salvation, O praise ye the Lord!

*          *

voorgangers ds. Mirella Klomp en ds. Eward Postma
ouderling Gerlof Bosma
diaken Diny Koopmanschap
organist Gijs van Spankeren
koster Ingeborg Haspels

Omslag: Glas-in-lood raam Charles Eijck, Laurentiuskerk 
Ginneken


