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Protestantse Gemeente Wassenaar 
 
 
voorganger: ds. Esther de Paauw 
Trompet: Eva Ye 
Orgel: Rijk Jansen 



Orgel en Trompet H. Purcell - Cebell 
 
Lied 625: 1, 2 en 3 

 
 

2. 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. 
 
3. 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. 



Openingswoorden 
-allen gaan staan- 
 
 
Lied: 621: 1, 3, 4 en 5 

 
3. Die eens de buit was van de dood 
en weerloos lag in aardes 's schoot, 
Hij heeft het licht teruggebracht, 
Hij schenkt het leven overmacht. 
Halleluja. 
 
4. Heel d'aarde, al het schepsel zal 
opstaan in 't zonlicht overal; 
voorbij is nu de droefenis, 
omdat de Heer verrezen is. 
Halleluja. 
 



5. Ook wij, wij zetten blij van zin 
een stralend halleluja in. 
O Chistus, die verrezen zijt, 
wij prijzen uw aanwezigheid. 
Halleluja. 

 
Votum, Groet en Drempelgebed 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw is tot in eeuwigheid  
A: En niet loslaat het werk van zijn handen 
Amen.  
 

V: De Heer zij met u allen! 
A: Zijn vrede zij met U! 
 

V: Gezegend bent U, 
Die de morgen ontbood  
En het licht hebt geroepen! 
A: Dat wij leven in uw licht! 
 

V: Die de weg van uw Zoon 
Hebt bekroond met uw liefde; 
A: Zijn vrede zij met U! 
 

V: Lijf ons in, in zijn leven, 
Maak ons één tot zijn lichaam: 
A: Zijn vrede zij met U! 
 

V: Geef ons oog voor elkaar 
En zicht op uw Rijk:  
A: Zijn vrede zij met U! 
V: En doe ons met Christus opstaan. 
A: Amen  



Risus Paschalis 
 
Lied: 624: 1, 2 en 3 

 
 

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! 

 
Gebed  
 
Loflied: 632: 1, 2 en 3 

 



2. Waren wij dood door de zonde, 
verminkt en verloren, 
doven van harte, 
verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
3. 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. 

 
Bijbellezing: Mattheüs 28: 1-20 
 
Lied: 628: 1, 3, 4 en 6 

 
 



2. Geen vlammend zwaard verspert de weg, 
de engel die het voerde zegt 
dat alle leed geleden is 
omdat de Heer verrezen is, 
halleluja! 
 

4. Hij heeft het zegel weggedaan, 
nu kunnen wij zijn woord verstaan, 
zijn graf is als een open boek, 
de windsels liggen in de hoek, 
halleluja! 
 

6. Wij willen zingen dat Hij leeft, 
Hij leeft die God gehoorzaamd heeft, 
zijn graf staat ledig in de tijd, 
het is een mond vol zaligheid, 
halleluja! 
 

Overdenking 
 
Lied: 630: 1, 2, 3 en 4 

 



 

 
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. 

 
Gebeden – stil gebed – onze Vader 

 



Lied: A toi la gloire (staande)  

1. À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
Brillant de lumière, l’ange est descendu, 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
 
2. Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus, 
Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus! 
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur! 
À toi la  
À toi la victoire pour l’éternité! 
 
3. Craindrais-je encore? Il vit à jamais, 
Celui que j’adore, le Prince de paix; 
Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien! 
À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
 

Zegen 
 
Orgel en trompet H. Purcell - Prelude and Air 
 

Collectedoel Vincentius Vereniging 17 april 2022 
Vereniging 
De Vincentiusvereniging Den Haag bindt de strijd aan tegen 
financiële, sociale, gezondheids- en culturele armoede. Dit 
gebeurt lokaal, op persoonlijk zowel als algemeen vlak. 
Daarnaast steunt de vereniging ondernemingen met dezelfde 



eigenschappen. Door het werk van de Vincentiusvereniging 
Den Haag krijgen mensen die leven van een minimaal 
inkomen de mogelijkheid zich fatsoenlijk te kleden 
(Kledingbeurs), hun kinderen speelgoed om mee te spelen 
(Speelgoedbeurs) en kunnen sociaal armen samenkomen voor 
dat broodnodige persoonlijke contact (Sociaal Café). 

VINCENTIUS KLEDINGBEURS          
 
De Vincentius Kledingbeurs (VKB) in Den Haag wordt   
Jaarlijks wordt bezocht door enkele honderden mensen. Het 
karakteristieke winkelpand van de VKB aan het Westeinde 
171 in Den Haag bestaat uit twee verdiepingen. De eerste 
etage is volledig gericht op de verkoop van de kleding. Begane 
grond is er voor de boeken, spelletjes en bric-á-brac. De 
bezoekers worden ontvangen met een lekkere kop koffie met 
iets lekkers erbij. 
  
Het aanbod van kleding is zowel voor vrouwen als mannen. 
Iedereen is van harte welkom! Zij kunnen altijd nieuwe of 
tweedehands kleding en goederen kwijt in hun winkel. Deze 
kunnen worden afgegeven tijdens de openingsuren of na een 
telefonische afspraak via nummer 070-3648408. 
Zie ook voor nadere informatie: www.vincentiusdenhaag.nl  

 De openingstijden van de kledingbeurs zijn: 
Elke vrijdag tussen 12:00 en 16:00.  
De locatie van de VKB is aan het Westeinde 171 in Den Haag 
 
Financiële steun: 
Behalve de collecte in de kerk kunt u uw gave voor de 
collectes storten op onderstaande manieren. De opbrengst 

https://www.vincentiusdenhaag.nl/vereniging/intranet/projecten-(documenten)/vkb-(documenten)
https://www.vincentiusdenhaag.nl/vereniging/intranet/projecten-(documenten)/speelgoedbeurs-(documenten)
https://www.vincentiusdenhaag.nl/activiteiten/sociaal-cafe
http://www.vincentiusdenhaag.nl/


wordt verdeeld over de diaconie en de kerk. -NL 34 RABO 
0373 7321 98 tnv. Protestantse Gemeente Wassenaar inzake 
kerkelijke activiteiten onder vermelding van collecte en 
datum. –U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via 
https://site.skgcollect.nl/97l.  
 
Kerkbalans 
In januari heeft u allemaal een envelop ontvangen van de 
actie kerkbalans. Allereerst wil ik de diegenen die een 
toezegging hebben gedaan hartelijk danken voor hun gift.   
Uw bijdrage hebben wij hard nodig omdat wij met elkaar alle 
kosten dragen. Na een eerste inventarisatie is gebleken dat er 
nog veel mensen geen toezegging gedaan hebben. Dit kan 
komen omdat u het vergeten bent, de envelop niet heeft 
ontvangen, het komt even niet uit, daar zijn veel redenen 
voor te bedenken. In deze onzekere tijden willen wij de actie 
kerkbalans nog extra bij u onder de aandacht brengen. de 
schadelijke gevolgen van het coronavirus, zoals eenzaamheid, 
angst en onzekerheid kunnen worden verzacht door een goed 
functionerende kerk. wij hebben uw bijdrage hard nodig. 
In de komende weken kunt u als u nog geen toezegging heeft 
gedaan een telefoontje verwachten van de commissie actie 
kerkbalans. u kunt ook contact opnemen met het kerkelijk 
bureau als u hierover vragen heeft. Wij hopen dat u wanneer 
u nog geen toezegging heeft gedaan dit alsnog wilt doen. 
banknummer actie kerkbalans is  hieronder vermeld.  
Bij voorbaat hartelijk dank. 
Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters 
 
U kunt uw donatie aan de Kerkbalans overmaken ten gunste 
van  De Protestantse Gemeente te Wassenaar 
NL84RABO0373732171    Onder vermelding Kerkbalans 
 


