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Orde van dienst 
 
Kerkenraad komt binnen, allen gaan staan 
 
Gezang 210 : 1 en 4 (staande) 
Sta op!-Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
Er is in één bewogen nacht 
Een nieuwe lent’ ontloken. 
Het leven brak door aard’ en steen, 
Uit alle wond’ren om u heen 
Spreekt, dat God heeft gesproken 
 
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.  
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken nieuwe Paaskaars  
 
Gezang 215 : 1 en 3 (staande) 
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! 
 
Maar zijn lijden en zijn strijd, 
Halleluja! 
Heeft verzoening ons bereid, 
Halleluja! 
Nu is Hij der heem’len Heer, 



Halleluja! 
Eng’len juub’len Hem ter eer, 
Halleluja! 
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Lied 82  
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. 
 
Refrein: 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan, volk des Heren, blij en welgezind 
En zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’ 
Refrein 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood.  
Refrein 
 
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: 
Refrein 
 
Gebed om ontferming 
 
Gezang 218 : 1 en 3 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
Dat Hij is opgestaan, 
Dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 



Waar wij ook staan of gaan.  
 
Nu schijnt ons deze wereld pas 
Der mensen vaderland: 
Een leven dat verborgen was 
Ontvangen w’uit zijn hand. 
 
Woord van leven 
 
Gezang 218 : 7 en 8 
Nu is op aard’ geen goede daad 
Meer tevergeefs gedaan, 
Want wat gij goed doet is als zaad, 
Dat heerlijk op zal gaan. 
 
’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
De Heer die eeuwig leeft 
En die in zijn verrijzenis 
Alles herschapen heeft.  
 
Gebed voor de opening van de schriften 
 
Kindermoment 
 
Projectlied (mp3) 
 
Kinderen naar nevendienst 
 
Schriftlezing: Jesaja 51 : 9-11 
 
Psalm 118 : 6 en 9 
Des Heren hand is hoog verheven, 
Des Heren rechterhand is sterkt. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
En zingen van des Heren werk. 
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 
Maar niet verlaten in mijn nood, 
En zijn genadig welbehagen 
Gaf mij niet over aan de dood.  
 



Dit is de dag, die God deed rijzen, 
Juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
Geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
Die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zeeg’nen u uit ’s Heren woning, 
Wij zegenen u al te zaam.  
 
Schriftlezing: Lukas 24 : 1-12 
 
Lied 99 : 1 en 2 
Dit is de dag, (2x) 
Die de Heer ons geeft. (2x) 
Weest daarom blij (2x) 
En zingt verheugd. (2x) 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, (2x) 
Die de Heer ons geeft.  
 
Diep in de nacht, (2x) 
Schept God weer licht. (2x) 
Jezus verrijst, (2x) 
En duister zwicht. (2x) 
Diep in de nacht schept God weer licht 
Jezus verrijst en het duister zwicht. 
Diep in de nacht (2x) 
Schept God weer licht.  
 
Schriftlezing: Kolossenzen 3 :1-4 
 
Lied 59 
Laudate omnes gentes, laudate dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate dominum. 
 
Lobsingt ihr Völker alle, lobsingt und preist den Hern. 
Lobsingt ihr Völker alle, lobsingt und preist den Hern. 
 
O louez, tous les peuples, o louez l’Éternel. 



O louez, tous les peuples, o louez l’Éternel. 
 
Sing praises alle you peoples, sing praises to the Lord. 
Sing praises alle you peoples, sing praises to the Lord. 
 
Gij volken looft de Here, en prijst des Heren naam.  
Gij volken looft de Here, en prijst des Heren naam.  
 
Overdenking 
 
Meditatieve muziek 
 
NLB 601 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
Voortijdig licht waarin wij staan 
Koud, één voor één, en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
Zo zwaar en droevig als wij zijn 
Niet uit elkaars genade vallen 
En doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
Of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
 En elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
Wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
En van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft.  
 



Geloofsbelijdenis: Lied 45 (staande) 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
Die ontvangen is van de heilige Geest, 
Geboren uit de maagd Maria, 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
Is gekruisigd, gestorven en begraven, 
Nedergedaald ter helle, 
Ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods 
Des almachtigen Vaders; 
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest. 
Ik geloof ene heilige algemene christelijke kerk, 
De gemeenschap der heiligen; 
Vergeving der zonden; 
Wederopstanding des vleses 
En een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen.  
 
Gebeden (dankgebed, voorbede, stilte, Onze Vader)  
 
Collecte 
De collecte van vandaag gaat naar het project de Woonterp van het Protestants 
Sociaal Centrum, waar acht appartementen worden verbouwd om Oekraïense 
vluchtelingen op te vangen. Voor meer informatie: https://www.psc-
antwerpen.be/woonterp/  
 
Kinderen komen terug 
 
Slotlied: Gezang 223 : 1, 2 en 7 (staande) 
De aarde is vervuld 
Van goedertierenheid, 
En goddelijk geduld 
En goddelijk beleid. 
 
Gods goedheid is te groot 
Voor het geluk alleen, 
Zij gaat in alle nood 

https://www.psc-antwerpen.be/woonterp/
https://www.psc-antwerpen.be/woonterp/


Door heel het leven heen. 
 
Als gij die God bemint 
En op zijn goedheid wacht, 
De oogst ruist in de wind 
Als psalmen in de nacht.  
 
Uitzending en zegen (antwoordlied: Gezang 456:3) 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer! 
 
 

 
Hartelijk dank aan allen die deze dienst mede mogelijk maakten! 
 
Kindernevendienst: Erika Droogendijk 
Techniek: Marnix Visscher 
Organist: Dirk Jan Kloeze 
Lector: Josée Rigtering 
Ouderling: Sonja van Santen 
Voorganger: ds. Barry Kriekaard 
 
 

 
Activiteiten komende weken: 
 

• Dinsdag 19 april, 10:30 uur, Bexstraat 2B: gebedskring 

• Zondag 24 april, 10:30 uur, kerk: kerkdienst met ds. Barry Kriekaard 

• Maandag 25 april, 20:00 uur, Bexstraat 2B: mee-lezen 

• Zondag 1 mei, 10:30 uur, kerk: kerkdienst met ds. Barry Kriekaard (heilig 
Avondmaal) 

• Maandag 2 mei, 20:00 uur, Bexstraat 2B: mee-lezen 

• Woensdag 4 mei, 19:30 uur, kerk: GEMEENTEVERGADERING 

• Vrijdag 6 mei, 20:00 uur, kerk: Benefietconcert voor Oekraïne (Woonterp 
2.0) door Duo Landini 

• Zondag 8 mei, 10:30 uur, kerk: kerkdienst met ds. Johan Visser 

• Maandag 9 mei, 20:00 uur, Bexstraat 2B: mee-lezen 

• Zondag 15 mei, 10:30 uur, kerk: kerkdienst met ds. Barry Kriekaard 



• Maandag 16 mei, 20:00 uur, Bexstraat 2B: mee-lezen 

• Dinsdag 17 mei, 10:30 uur, Bexstraat 2B: gebedskring 

• Woensdag 18 mei, 20:00 uur, kerk: leeskring Herkerken 

• Zondag 22 mei, 10:30 uur, kerk: kerkdienst met ds. Barry Kriekaard 

• Maandag 23 mei, 20:00 uur, Bexstraat 2B: mee-lezen 

• Donderdag 26 mei: PROFEST (hemelvaartsdag) 

• Zondag 29 mei, 10:30 uur, kerk: kerkdienst met ds. Barry Kriekaard 

• Maandag 30 mei, 20:00 uur, Bexstraat 2B: mee-lezen 
 
 

 
Voor meer informatie ga naar www.christusgemeente.be of stuur een email 
naar ds. Barry Kriekaard: dsbarrykriekaard@gmail.com  
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