
BELOKEN PASEN, QUASIMODO GENITI
tweede zondag van Pasen, 11 april 2021

INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL 
De kaarsen worden aangestoken
STILTE

allen staan 
INTROÏTUSLIED PSALM 81:1,2,4 (voorzangers : 1 en 4;allen:2 gesproken)

VOTUM
v We zijn samengekomen in de Naam van de Vader

en de Zoon en de heilige Geest
a Amen.

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE,
a die hemel en aarde gemaakt heeft.

O Heer God, 
Erbarmend, genadig, lankmoedig
rijk aan liefde, rijk aan trouw,
bewarend liefde
tot het duizendste geslacht,
U roepen wij aan om heel uw wereld:
Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U!

orgelspel
Ere wie ere toekomt,
lichtende levende God.
U komt toe alle stem, (Lied 306)
alle veerkracht en zingen.
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
Die ons verwekt en doet zijn,
ons openbaart en herademt
één en volstrekt in allen



en boven allen uit
Vader, Zoon en Geest,
bron, water en stroming,
liefdes eerste begin,
liefdes weg, liefdes volharding.
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
orgelspel

GEBED VAN DE ZONDAG
v De Heer zij met u! 
a Ook met u zij de Heer!
v Gij, die ons de aarde hebt geschonken

om haar in vrede te bewonen,
sticht gemeenschap onder ons
door Jezus, die de levende in ons midden is.
Laat de wereld zijn Geest ontvangen
en ervaren hoezeer Gij ons tot leven
en verzoening roept,
wanneer wij Hem gedenken
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.

a Amen. allen zitten 

HEILIGE SCHRIFT

EERSTE LEZING Jesaja 26:1-13
l Zo spreekt de Heer.       
a Wij danken God!

Lied:  175:1,3 (voorzangers)

v Hoor het heilig evangelie allen staan

EVANGELIE  JOHANNES 20: 19, 24-31

v Woord van de Levende God!

ACCLAMATIE

a U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen. 



VERKONDIGING

MUZIKAAL MEDITATIEF MOMENT

VOORBEDE
De afzonderlijke intenties worden telkens besloten 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. En met uw geest.   
v. Geef elkaar een teken van vrede.

MEDEDELINGEN

INZAMELING VAN DE GAVEN  
Bestemming: 1. Diaconie; 
NL 98 RABO 0373 7372 54 t.n.v. Diaconie  Protestantse Gemeente 
Ginneken 
2. jeugdwerk eigen gemeente en 3. Deze gemeente
NL50 INGB 0001 0790 21 t.n.v. Protestantse Gemeente Ginneken

Orgelspel

GEBED OVER DE GAVEN
v. God, bron van leven,

gaandeweg hebt Gij
door uw woord ons hart geopend.
Doe ons, nu wij onze gaven brengen,
uw Zoon herkennen
in het breken van het brood
en leg zijn Geest op ons,



het vuur van uw liefde.
a. Amen

HET GROTE DANKGEBED allen staan
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.

 Ja, waarlijk, goed is het en passend
dat wij U danken, Eeuwige onze God,
en met een vreugdevol hart vieren
dat Jezus Christus, uw verrezen Zoon,
de machten van dood en hel heeft verslagen
en in vrouwen en mannen 
het beeld van uw glorie heeft hersteld.
Hij heeft hen opnieuw in het paradijs gebracht
en de deur naar het Leven geopend.
Zo, in de vreugde van dit Pascha,
zijn hemel en aarde vervuld van blijdschap,
terwijl engelen en aartsengelen
en de machten van heel de schepping U loven
en U toezingen met het lied van uw glorie:

Heilig  404-A

allen zitten
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;
die de nieuwe mens geworden is,
uw beeld en gelijkenis,
de weg, de waarheid en het leven;

a die, met ons verbonden voor het leven,
alle machten van de dood
voorgoed heeft verslagen,



die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:

Dit is mijn lichaam voor u.
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit zo dikwijls ge die drinkt, 
tot mijn gedachtenis!

a. Christus gestorven,
Christus verrezen,
Christus zal komen, opnieuw.

Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.

Stort uw heilige Geest over deze gaven,
dat wij allen mogen herleven
tot een nieuwe gemeenschap
van beweging en bewogenheid,
vruchtbaar in recht en vrede,
ranken van de ware wijnstok.

Zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw -

a door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk.



Amen.

v Onze Vader, die in de hemel zijt,
a 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
Terwijl het brood wordt gebroken zingen de voorzangers: 
Agnus Dei  - 408 - C

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

COMMUNIEMUZIEK 

SLOTGEBED
Gij, die hoop op leven wekt,
leer ons geloven in Hem
die wij nooit hebben gezien
en onze handen niet hebben aangeraakt,
Jezus, de Levende, uw Zoon.
Mogen zijn woorden
gemeenschap stichten onder ons,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Amen (gezongen)

HEENZENDING EN ZEGEN

LIED :  385:1,2,3,4 (voorzangers:  1 en3; allen : 2 en 4 gesproken)



ZEGEN  
beantwoord met Amen (driemaal, gesproken)

ORGELSPEL

Bent u er vandaag voor het eerst of wilt u meer weten over deze 
gemeente? We maken graag met u kennis! 
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