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DIENST VAN DE SCHRIFT EN DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

INTREDE 
Klokgelui 
Orgelspel    
De kaarsen worden aangestoken 
Stilte 

allen staan  
LIED 630: 1 en 3 (voorzangers) 

1  Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

3  Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

v De Heer is waarlijk opgestaan! 
a Halleluja! 
v Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 
a Laten wij juichen en blij zijn! 
v Loof de Heer, want Hij is goed, 
a eeuwig duurt zijn trouw. 

GLORIA: LIED 309 (canon door voorzangers, viool en orgel) 

 Zing nu verheugd een vrolijk lied,  
ja zing en jubel allemaal. 
Wij spelen en zingen in gloria,  
in klank en kleur in toon en taal. 
Zing nu verheugd een vrolijk lied,  
een wereld lang in gloria! 

 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

v. De Heer zij met u. 
a. Ook met u zij de Heer.  

v. Eeuwige en Ene, 
 dit is de dag die Gij gemaakt hebt, 
 de dag waarop Gij uw Zoon 



 

 verheerlijkt hebt. 
 Gezegend zijt Gij 
 om Hem, die ons nieuwe hoop 
 op leven en toekomst geeft. 
 Gezegend zijt Gij 
 om deze dag 
 waarop uw schepping herademt 
 en mensen mogen weten 
 dat uw liefde voor ons 
 sterker is dan alle dood 
 en duren zal, 
 deze vreugdevolle tijd 
 en heel ons leven. 
a. Amen. 

allen zitten  

HEILIGE SCHRIFT 

UIT DE PROFETEN  Jesaja 25, 6-9 
l. Zo spreekt de Heer. 
a. Wij danken God!  

LIED 118  1: gesproken door vrouwen en mannen, 2 en 3: gezongen door 
voorzangers 

vrouwen  Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
mannen  zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
vr.  Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
m.   zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
vr.  Dit zij het lied der priesterkoren: 
m.  zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
vr.  Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 
m.  zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

voorzangers Ik werd benauwd van alle zijden 
en riep den Heer ootmoedig aan. 
De Heer verhoorde en bevrijdde, 
Hij deed mij in de ruimte staan. 
De Heer is met mij, ’k zal niet vrezen.  
Geen sterveling verschrikt mij meer.  
De Heer wil mij tot helper wezen:  
ik zie op al mijn haters neer. 



 

’t Is beter bij de Heer te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
’t Is beter bij de Heer te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 

v. Hoor het heilig evangelie!   allen staan 
  Halleluja! Verheug u allen  
a. want de Heer is waarlijk verrezen! 
  Laat ons juichen. Halleluja! 

PAASEVANGELIE   gezongen door de voorzangers  (LIED 617)

1 De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja, halleluja, 
de nacht des doods voorbij gegaan. 
Halleluja, halleluja! 

2  Wanneer Hij niet was opgestaan, 
halleluja, halleluja, 
dan zou de wereld zijn vergaan. 
Halleluja, halleluja! 

3  Maar nu Hij overwonnen heeft, 
halleluja, halleluja, 
nu loven wij de Heer die leeft. 
Halleluja, halleluja! 

4  Drie vrouwen namen specerij, 
halleluja, halleluja, 
vroeg in de morgen kwamen zij. 
Halleluja, halleluja! 

5  Zij naderden bezorgd het graf, 
hallelluja, halleluja, 
Wie wentelt straks de steen ons af?' 
Halleluja, halleluja! 

6  Maar zie de steen was weggedaan, 
halleluja, halleluja. 
Een engel sprak de vrouwen aan: 
halleluja, halleluja! 

Engel 
7 'Wees niet bevreesd, verheug u zeer, 
halleluja, halleluja, 

Hij, die gij zoekt, is hier niet meer.' 
Halleluja, halleluja! 

Maria 
8  'Ach goede engel, zeg mij dan, 
halleluja, halleluja, 
waar ik mijn meester vinden kan.' 
Halleluja, halleluja! 

Engel 
9  'Uw Heer die hier gebonden lag, 
halleluja, halleluja, 
verrees op deze heil'ge dag.' 
Halleluja, halleluja! 

Vrouwen 
10  'Wanneer Hij dan verrezen is, 
halleluja, halleluja, 
wijs, engel, ons waar Jezus is.' 
Halleluja, halleluja! 

Engel 
11 ‘Hier was zijn rustplaats, kom en zie, 
halleluja, halleluja, 
verblijd u – ’t graf behield Hem niet.’ 
Halleluja, halleluja. 

Maria 
12  'Mijn hart is nog vol angst en pijn, 
hallelluja, halleluja, 
hoe zou ik blijde kunnen zijn?' 
Halleluja, halleluja!

 



Johannes 20, 14-18 

18  Nu klinkt alom de roep voortaan: 
halleluja, halleluja, 
‘de Heer is waarlijk opgestaan!’ 
Halleluja, halleluja! 

19  Verblijd u met ons allen saam, 
halleluja, halleluja, 
lofzing de Heer en prijs zijn naam! 
Halleluja, halleluja!

v. Woord van de levende God! 
a. Amen! Lof, majesteit en wijsheid, 
 dank en eer en kracht en macht 
 komen onze God toe,  

in eeuwigheid. Amen!    allen zitten 

VERKONDIGING 

LIED 629 

voorspel 

solo 
1 Ik ben in mijn hof gekomen, 
tot mijn lust, tot mijn lied, 
zinge het lover, 
de wind is in de bomen. 
Halleluja is mijn lied! 

vrouwen (gesproken)  
2  Ik ben in mijn hof gekomen, 
o mijn zuster, mijn bruid, 
Ik neem de mirre, 
de specerij, de honing, 
vrienden, drink en wees verblijd! 

voorzangers - vrouwen (gezongen) 
3  Ik ben aan de greep ontkomen 
van de dief, van de nacht, 
sterk is de liefde, 
geen grendel kan haar tomen, 
Ik brak door de dodenwacht. 

allen (gesproken) 
4  Ik heb hart en ziel gevonden 
in het diepst van de nood, 
Ik was gebonden, 
gekwetst door vele wonden, 
Ik was weerloos totterdood. 

voorzangers (gezongen) 
7  Ik ben in mijn hof gekomen. 
tot mijn zuster, mijn bruid: 
hemel op aarde, 
de hemel is mijn woning, 
aarde, breek in jubel uit! 

VOORBEDE 
Intenties telkens beantwoord met 
v.  Gij die de dood bedwingt,  
a.  doe ons opstaan.  

  



 

MAALTIJD VAN DE HEER 
GAVEN en GEBEDEN 

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! 
 
MEDEDELINGEN 

INZAMELING VAN DE GAVEN 
1. Diaconie; 2. Zuid-Afrika – toekomst voor kansarme kinderen ;  
NL98 RABO 0373 7372 54 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Ginneken; 
3. Voor deze gemeente;  
NL50 INGB 0001 0790 21 t.n.v. Protestantse gemeente Ginneken. 

MUSICA PRO DEO:  This Joyful Eastertide 

GEBED OVER DE GAVEN 
Levende God, 
zegen ons in deze gaven, 
in dit brood en deze wijn, 
en doe ons delen 
in de opstanding van Jezus, 
de Levende, 
die de dood heeft overwonnen, 
eens en voorgoed, 
en om wie wij U danken, 
deze dag en zolang wij bestaan. 
Amen. 

allen staan 
TAFELGEBED 

Christus is verrezen! 
Hij is waarlijk verrezen. 
Verheft uw hart tot in de hemel! 
Wij zijn met ons hart bij de Heer! 
Laten wij dank brengen aan God. 
Het is goed hem te loven en te danken. 



 

 
O, eeuwige Wijsheid, 
wij prijzen U en zeggen U dank, 
omdat de dood niet zo sterk was 
dat zij U kon tegenhouden. 
Uit de rust van het graf brak Gij tevoorschijn; 
de steen werd voor U weggewenteld 
en wijd geopend werd het graf van onze wereld. 
Want op deze dag zijt Gij in kracht opgewekt 
en als een geliefde vreemdeling 
hebt Gij Uzelf aan vrouwen geopenbaard. 
Zij wilden U zalven met specerijen, 
maar Gij schonk hun de schrik van het nieuwe leven 
en de vervulling van hun hartenwens. 

Daarom, 
met de vrouw die U het leven gaf, 
met de vrouwen 
die als vrienden met U omgingen 
en U te eten en te drinken gaven, 
die woorden met U hadden 
en die U hebben ontroerd, 
met de vrouw die U zalfde voor uw dood, 
met de vrouwen die U hebben ontmoet als de Opgestane, 
met allen die U door de eeuwen heen hebben liefgehad. 
prijzen wij U en zeggen: 

  Heilige, God van de opstanding, 
a. Gezegend is uw Naam! 

Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid, 
a. Hosanna in den hoge! 

Gezegend die daar komt in uw Naam! 
a.  Hosanna in den hoge! 

v. Ja, gezegend is onze broeder Jezus,  allen zitten 
 die met ons de weg van ons verdriet gaat 

en weer herkend wordt in het breken van het brood. 

 In de nacht van de overlevering 
 heeft hij het brood genomen, 
 U gedankt, 
 het gebroken en gezegd: 



 

  Dit is mijn lichaam voor u. 
 Zo heeft Hij ook de beker genomen, 

U gedankt en gezegd: 
  Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond 
  Doe dit om mij te gedenken. 

 Bijeen tot zijn gedachtenis 
 komen wij tot U, o God, 
 met dit brood en deze beker 
 en wij bidden U: 

a. Christus gestorven, 
 Christus verrezen, 

Christus zal komen, opnieuw. 

v. Kom dan, Geest van onze God, 
 die alles in beroering brengt, 

adem over deze aardse gaven 
en maak ons tot één lichaam in Christus. 
Open onze graven, 
geef licht in onze ogen, 
en noem ons hier bij onze naam. 
Raak alles aan wat in ons is begraven 
en maak het heel, 
opdat wij ons niet langer vastklampen aan onze pijn, 
maar de krachten van de opstanding 
mogen losmaken in de wereld. 

Gezegend is uw Naam, 
 God van ons leven, 
 hier en nu en tot in lengte van dagen, 
 door Jezus Christus, onze Heer. 
 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. 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 

LIED:  I know that my redeemer liveth 

Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, kan naar voren komen om 
brood te ontvangen.  

SLOTGEBED 
 Levende God, 
 wij danken U om alles 
 wat Gij gedaan hebt aan Jezus: 
 Gij hebt zijn leven voor altijd aanvaard 
 en Hem een plaats gegeven aan uw rechterhand. 
 Wij bidden U: 
 laat ons leven getekend zijn 
 door zijn bewogenheid om mensen; 
 laat de wereld nieuw worden, een tuin van vrede; 
 en geef dat wij nooit gescheiden worden 
 van uw liefde die ons gaande houdt, 
 deze vreugdevolle tijd  en heel ons leven. 
 Amen.  

  



 

HEENZENDING EN ZEGEN 
 
LIED 624   voorzangers: 1.solo; 2. vrouwen; 3. mannen  
 

1  Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja, 
Heilige dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis. 
halleluja,  
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 

2  Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 
 

3  Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer, 
halleluja! 
Eng'len jub'len Hem ter eer, 
halleluja! 

v Sta op!  
a – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid. –  

v Werp af uw boze dromen. 
a Waar, Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

 
ZEGEN   
 beantwoord met gesproken Amen. 
 

ORGEL, VIOOL EN ZANG Halleluja! 
 
 
  



 

Colofon 
 
Voorgangers ds. Eward Postma, ds. Mirella Klomp 
ouderling Elly Wilms 
diaken  Alain Gouamene 
orgel  Gijs van Spankeren 
viool   Marianne Hillen 
zang        Corinne van Wijk 
koster   Ingeborg Haspels 
 
Omslag: Fra Angelico, Noli me tangere , ca. 1442 (San Marco, Florence) 
Alle gezongen onderdelen zijn overgenomen uit Liedboek (licentienr. 
L20998).  
 

Agenda 
 
Zondag 11 april, 10.00 uur, Als pasgeboren kinderen.  
                Tweede zondag van Pasen 
 Dienst van de Schrift en Maaltijd van de Heer. 
 Voorganger: ds. Joan van Kempen (Breda) 
 


