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Zingen voor de viering 

 

Lied 601 

 

Lied 632 

 

Welkom 

 

Orgel Erstanden ist der heil’ge Christ – Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

 

Aansteken van de kaarsen door Teun Vingerling  
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Stilte 

 

 

 INTREDE 

We gaan staan. 

Aanvangslied  Lied 630 : 1.4  

 

Begroeting op de Paasmorgen 

Teun Het Licht van Pasen 

voorganger: schijnt over de wereld. 

Teun De Heer is opgestaan! 

voorganger Christus is opgestaan! 

allen: De Heer is waarlijk opgestaan! 

v De genade en vrede van God de Vader 

 en van Jezus Christus, de verrezen Heer, 

 met u, met jou, met ons allen! 

a Amen! 

 

Bemoediging en drempelgebed 

Teun Onze hulp is in de naam van de HEER 

a die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Teun die altijd bij ons is 

a en niet loslaat wat zijn hand begon, 

v die ons het leven heeft gegeven, 

 die ons helpt opstaan, telkens opnieuw, 

Teun die licht en vrede brengt voor ons allemaal, 

 die er is als we het moeilijk hebben, 

 die de weg wijst 

 en ons helpt leven zoals bedoeld. 

v Dit is de dag die u hebt gemaakt en gegeven. 

 Wij danken u voor het licht van deze grote dag 

 waarin we staan als op de eerste dag. 

Teun Dit is de dag die de HEER heeft gegeven 

 U bent onze God en wij danken u 

v om Jezus die leeft. 

a Amen. 

 

Psalm van het begin antifoon 614 – Psalm 139 : 1.2 – antifoon 

We gaan zitten.  
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Gebed om ontferming 

 

Lied 627 : 1 zanggroep, 2 allen, 3 zanggroep, 4.5 allen 

 

Opmaat tot het gloria 

 

Gloria Lied 659 

 

Met de kinderen 

Projectlied 

Refrein  Van buiten naar binnen, naar links en naar rechts; 

zo groot is de wereld, zo wijd is het leven 

en God brengt de mensen terecht. 

7. Het graf is leeg, de dood wint het niet. 

Er is nieuwe hoop ons gegeven. 

Nu is het Pasen, er klinkt een nieuw lied: 

Hier is de bron van het leven. 

Refrein De kinderen gaan naar de kinderdienst. 

 

 

  De HEILIGE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 

 

1e Lezing Jesaja 51 : 9-11 

Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER, 

en bekleed u met kracht! 

Ontwaak als in de dagen van weleer, 

als in lang vervlogen tijden. 

Was u het niet die Rahab vermorzelde, 

die het monster doorboorde? 

Was u het niet die de zee drooglegde, 

het water in de diepte, 

die een weg baande op de bodem van de zee 

waarover het verloste volk kon gaan? 

Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug. 

Jubelend komen zij naar Sion, 

gekroond met eeuwige vreugde. 

Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, 

gejammer en verdriet vluchten eruit weg.  
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Lied 608 : 1.3 

 

2e Lezing Johannes 20 : 1-18 

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. Ze liep snel terug naar 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.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het 

graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, 

en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken 

liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het 

graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht 

bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 

Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. 

Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de 

dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. 

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 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. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze 

haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben 

neergelegd.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat 

het Jezus was. ‘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.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide 

zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘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.’ 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. 

 

Lied 626 : 1-4 zanggroep, 5 allen, 6 zanggroep, 7+8 allen 

 

Preek 

 

Orgel Jesus, meine Zuversicht – Max Reger (1873-1916) 

 

Lied 637 : 1.3.4 
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  GEBEDEN en GAVEN 

Gebeden 

dankgebed – voorbeden – stil gebed 

Onze Vader 

 Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van het boze. 

Want van U is het Koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Inzameling 

1e collecte: Diaconie algemene wijkdoeleinden 

Dit keer een algemene collecte voor de diaconie. Voor bijvoorbeeld een steeds grotere 

groep mensen in de schulden door bezuinigingen in  de sociale zekerheid, 

kostenstijging van ziektekosten, huur, gas, elektra. De collecte is speciaal voor 

mensen in onze wijk. 

2e collecte: Jeugdwerk in onze eigen wijk 

3e collecte: Toekomst van de Kerk 

Na de vrijwillige bijdrage, de belangrijkste bron van inkomsten voor het college van 

Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. 

 

Trompet en orgel Andante uit trompetconcert – Joseph Haydn (1732 - 1809) 

De kinderen komen terug en de kleinsten kunnen gehaald worden uit de oppas. 

 

Slotlied 634 (staande) 

 

 

  ZENDING EN ZEGEN 
 

Trompet en orgel Trumpet Voluntary – William Boyce (1710-1779)  
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Voorganger ds. Kees Streefkerk 

Organist Marcus van Driel 

Ouderlingen Hans van Rossum, Kees Post 

Diaken Cune Hubers 

Lector Evert Kruijswijk 

Kind van de zondag TeunVingerling 

Koster Kees en Thea Abrahamse 

M.m.v. Peter de Bruin, trompet 

 zanggroep 

Kinderdienst Esther Broere, Connie Akkerman 
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