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Thema  ‘Gij hebt ons vrij gemaakt….’ (Pnr.1460)  Galaten 5:1  
Uitgesproken Paasmorgen 2013  in het Open Hof te Kampen 
 
Kerkelijk jaar Hoogfeest van Pasen 

   ‘Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. Halleluja! 
   U legt uw hand op mij. 
   Wonderlijk zoals u mij kent, 
   het gaat mijn begrip te boven. 
   Halleluja!’ 
   (Psalm 139) 

 
Synagogaal jaar: 20 Nisan 5773, dag 6 van het pesachfeest 
 
Thema: 
‘O Christus, wees geprezen! 
Gij hebt ons vrij gemaakt 
om nooit meer slaaf te wezen..’ 
 
U luistert naar: een opname van 31 maart 2013, de eerste paasmorgendienst 
(9.00 uur).  
 
Ouderling van dienst : Cor van Laar 
Organist  : Henk Keizer 
Trompettisten  : Alinde Techelaar, Jan Hildebrand van Osanen  
    en Paul Tegelaar 
Voorgangers  : Leon Eigenhuis en Bart Gijsbertsen 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Allen gaan staan 
 
Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
 
Zingen Lied 122: 1 en 2 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,  
die galmt door gans Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan,  
de Zoon van God  is opgestaan. 
 
En nu de Heer is opgestaan,  
nu vangt het nieuwe leven aan;  
een leven, door zijn dood bereid,  
een leven in zijn heerlijkheid!   

 
Voorganger   
 
Zingen  Lied 210: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen en 4 allen. 1 

1. Sta op! - Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen ‘Gij hebt ons vrij gemaakt….’ 

 2 van 6 

een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wondren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
2. 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. 
 
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. 
 
4. 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. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, als in den 
 beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
 Amen.  
 
Aanvangstekst 
 
Gedicht ‘Het zal je maar gebeuren’ door Ben Riesenbos 

 
Zingen Lied 221: 1 en 2 

1. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 
morgen der verrijzenis, 
bij wiens licht de macht der hel verslagen 
en de dood vernietigd is! 
Here Jezus, trooster aller smarten, 
zon der wereld, schijn in onze harten, 
deel ons zelf de voorsmaak mee 
van der zaalgen sabbatsvreê! 
 
2. Op uw woord, o Leven van ons leven, 
werpen wij het doodskleed af! 
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Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 
treden we uit ons zondengraf. 
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven, 
in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 
en herboren - opgestaan, 
achter U ten hemel gaan! 

 
 
Kyriegebed gevolgd door gezongen ‘Gloria’: Dit is de dag’( melodie lied 434)  

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren uw heilige Naam 
en U in waarheid aanbidden. 

 
Aanwijzingen ten leven (Kol 2: 6-10 en 16-23; en Kol. 3:1-4) 
 
Zingen  Lied 220: 1, 2, 7, 8 en 9 
 1. Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan, 

maakte de nacht tot morgen. 
Hij die ons riep in 's Vaders naam, 
heeft ons bevrijd van zorgen. 
 
2. Diep in de donkre aarde ging 
't lichaam van onze Here 
om als het woord der opstanding 
levend terug te keren. 
 
7. Zingt het de hoge hemel rond! 
't Woord aan de dood ontsprongen 
werd weer een kracht in onze mond, 
brandend met vuren tongen. 
 
8. Christengemeente, jubelt nu! 
Dit zijn u goede dagen. 
Hemelse englen zullen u 
hier op de handen dragen. 
 
9. Jubelt, want die in aarde lag, 
zit op de troon verheven! 
Jubelt, want elke blijde dag 
is ons zijn woord tot leven! 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Johannes 20: 1 - 18 

1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, 
kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de 
opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar 
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Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en 
zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet 
waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere 
leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, 
maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en 
kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de 
linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later 
kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de 
linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt 
had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een 
andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij 
het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 
Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de 
dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis.  
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich 
naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren 
zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek 
waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ 
vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik 
weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden 
keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus 
was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht 
dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, 
vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem 
meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om 
en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet 
vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga 
naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar 
mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie 
God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen 
hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen 
haar gezegd had.  
 

Zingen  Lied 215 
1. Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heilge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 
2. Prijst 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, 
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halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der heemlen Heer, 
halleluja! 
Englen juublen Hem ter eer, 
halleluja! 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Overdenking 
 
Zingen Lied 485 

1. O Christus, wees geprezen! 
Gij hebt ons vrij gemaakt 
om nooit meer slaaf te wezen, 
weerloos en zwak en naakt. 
Gij hebt ons uitverkoren 
om, aan Uzelf gelijk, 
als koningen herboren 
te heersen in uw rijk. 
Dat wordt nog niet geweten, 
dat is sinds lang vergeten, 
dat houdt voor ons verborgen 
de Mensenmoordenaar; 
maar eenmaal, op uw morgen, 
dan wordt het openbaar. 
 
2. Gij enige bevrijde, 
die, toen Gij werd verzocht, 
uw ziel en zaligheid aan 
de duivel niet verkocht, - 
Gij hebt hem wedersproken, 
Gij hebt Gods woord volbracht, 
en zo hebt Gij verbroken 
de bankring van zijn macht. 
Nu zijn in uw nabijheid, 
o Christus, wij de vrijheid, 
de vrijheid van Gods kindren, 
het leven ingegaan, 
geen macht kan meer verhindren, 
dat wij voor God bestaan. 
 
3. Geef dat wij als bevrijden 
nu zonder vrees of blaam 
met deze vijand strijden, 
o Christus, in uw naam, 
ontmaskerend de machten 
waarin hij zich vermomt, 
terwille van wie smachten 
of niet de vrijheid komt. 
Laat al wie zijn gebonden, 
vervolgd, verdrukt, geschonden 
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bij ons zich veilig weten. 
Maak ons aan U gelijk, 
Christus naar wie wij heten, - 
voorboden van uw rijk. 

 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor… 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven  
Tijdens de inzameling komen de kinderen terug uit de nevendienst 
 
 
Zingen Tussentijds 172 

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 mogen 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 
 
Orgelspel  
 


