
Orde van dienst voor de viering op 1e paasdag, 
21 april 2019,om 11.00 uur in de Oude kerk te Borne. 

 
 

 
 

Voorganger: ds. Gerco Veening 
organist: Jan Braakman 
lector: Lenze Vondeling 

koster: Marianne Schipper 
 
m.m.v. het protestants kerkkoor o.l.v. Erik Laarman   



 
orgelspel 
ambtsdragers komen binnen; wij worden stil 
 
welkom 
aansteken paaskaars 
 
paasbegroeting: 
voorganger: De Heer is opgestaan 
allen: de Heer is waarlijk opgestaan 
(wij geven elkaar hierbij een hand) 
 
(gemeente gaat staan) 
 
aanvangslied: lied 630 
koor: 

 

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. 

allen: 

 

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, ons allen lang tevoren. 
 

koor: 

 

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. 



 
allen: 

 

Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

 
bemoediging en groet  
 v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 v. De Heer zal bij u zijn 
 a. DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
kyriegebed met kyrie uit Iona 

 
 
loflied: lied 659, koor zingt de verzen 1,2,4,6, allen zingen 3 en 5 
 

 

koor: 
Kondig het jubelend aan, 
laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 

 

 

koor: 
Zing met een juichende stem, 
adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 

   
allen: 



 

Hier heeft de Heer ons geleid, 
hier doet Hij Israël wonen 
uit de ellende bevrijd, 
God zal het lijden ons lonen. 

koor: 

 

Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 

allen: 

 

Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 

koor: 

 

daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

 
aandacht voor de schikking 
 
gebed om de Geest 
 
kinderen gaan naar de nevendienst 
 
lezing: Jesaja 51:9-11 
zingen: psalm 87 
 

 

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 

 

Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 



 

 

God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kinderen dragen. 
 
Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cimbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: ‘In u zij al onze fonteinen’. 

 
lezing: Johannes 20:1-18, waarbij het koor zingt: Santo 
tekst: 
Santo, santo, mi corazon teadora, mi corazon te sabe decir, Santo 
eres Senor 
vertaling: Heilig, heilig, mijn hart aanbidt u. Mijn hart weet u te 
zeggen/is blij je te zeggen/wil zeggen: Heilig zijt gij Heer) 
 
preek  
 
zingen: lied 625 

 
 

 
      Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods. 

Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 
Diep in het graf is Hij de weg gegaan 



van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan. 

 

 

      Zaad van God, verloren in de harde steen 
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven als het groene graan. 

 
dankgebed 
voorbeden 
stil gebed 
Onze Vader  
        Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood 
 dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
Maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

collecte 
 
koor zingt: Christus is waarlijk opgestaan 
tekst luidt: Christus is waarlijk opgestaan. De Heer is opgestaan. De 
Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. 
Hij doet ons 't nieuwe leven aan, Halleluja. Gebroken is de ban het 
't kwaad, Halleluja. Als Hij de dood voorgoed verslaat, Halleluja 
U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de Victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald'een engel af. Heeft de steen 
genomen van 't verwonnen graf 
Wij mogen verder gaan, Halleluja, de tranen zijn voorgoed 
gedroogd, Halleluja. Voor ieder die in hem gelooft. Halleluja 



 
 
kinderen komen terug en wij zingen het projectlied  

 
slotlied:634 (staande) 
 

 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

 
 
 
 



 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
 
 
zegen  

 
na de dienst is er koffie, thee en fris in de Potkaamp 


