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Eerste zondag van Pasen  wit 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK Eerste Paasdag 

 
Introitus 
Antifoon Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U,  

halleluja.  
Gij legt uw hand op mij.  
Het begrijpen is mij te wonderbaar,  

te verheven, ik kan er niet bij.  

Halleluja! 
 (Psalm 139:5b-6) 
Psalm  HERE, Gij doorgrondt en kent mij; 

Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, 
Gij verstaat van verre mijn gedachten; 

Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, 
met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. 

 (Psalm 139:1-3) 
of: (berijmd) Ps. 139:1,2,3,11 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

God boven alle machten, 
die door de dood van uw Zoon 
de zonde en de dood vernietigd 
en door zijn opstanding  
onschuld en eeuwig leven aan het licht hebt gebracht, 
opdat wij, van de macht van de duivel verlost 

in uw Rijk leven, 
schenk ons, dat wij dat van ganser harte geloven 
en, in dit geloof standvastig, 
U te allen tijde loven en danken. 

Door Jezus Christus, onze Heer... 
 

Profeten Ezechiël 37:1-14 
Graduale Ps. 118:5,6,9 
Epistel 1 Korintiërs 5:7-8 
Halleluja Halleluja. Dit is de dag, die de HEER 

gemaakt heeft; laten wij juichen en ons 
daarover verheugen! Halleluja. 

Evangelie Marcus 16:1-7 [8] 
Zondagslied Gez. 203: ‘Die in de dood gebonden lag’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

O God, op deze dag 
hebt Gij voor ons de toegang geopend 
tot het ware leven: 
overwonnen is de dood 
door uw eniggeboren Zoon. 
Nu wij opgewekt zijn opstanding vieren, 

vragen wij U ons zo te vernieuwen 

door de Geest van uw Zoon, 
dat wij bij licht en bij donker 
met overgave U kunnen eren en dienen. 

 
jaar A 

 
Gebed van de zondag 

Eeuwige, 
dit is de dag die Gij gemaakt hebt, 
de dag waarop Gij uw Zoon 
verheerlijkt hebt. 

Gezegend zijt Gij 
om Hem, die ons nieuwe hoop 
op leven en toekomst geeft. 
Gezegend zijt gij 
om deze dag 
waarop uw schepping herademt 

en mensen mogen weten 
dat uw liefde voor ons 
sterker is dan alle dood 
en duren zal, 

deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 

Amen. 
 
Thora Exodus 14:9-14 
Antwoordpsalm Psalm 118:15-24 
Brieven Kolossenzen 3:1-4 
Evangelie Johannes 20:1-18 
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Slotgebed 

Levende God,  
wij danken U om alles 
wat Gij gedaan hebt aan Jezus: 
Gij hebt zijn leven voor altijd aanvaard 
en Hem een plaats gegeven 
aan uw rechterhand. 

Wij bidden U: 
laat ons leven getekend zijn 
door zijn bewogenheid om mensen; 
laat de wereld nieuw worden, 

een tuin van vrede; 
en geef dat wij nooit gescheiden worden 

van uw liefde die ons gaande houdt, 
deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 

 
Gebed van de zondag en Slotgebed als in jaar A 

 
Profeten Jesaja 25:6-9 
Antwoordpsalm Psalm 118:15-24 
Brieven Kolossenzen 3:1-4 

Evangelie Johannes 20:1-18 
 
jaar C 
 

Gebed van de zondag en Slotgebed als in jaar A 
 

Profeten Jesaja 51:9-11 
Antwoordpsalm Psalm 118:15-24 
Brieven Kolossenzen 3:1-4 
Evangelie Johannes 20:1-18 
 
 


