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INTREDE 
 

Aanvangslied Zanggroep Lied 630 (staande) 

 

Begroeting op de Paasmorgen 

voorganger Het Licht van Pasen 

 schijnt over de wereld. 

 De Heer is opgestaan! 

 Christus is opgestaan! 

allen De Heer is waarlijk opgestaan! 

voorganger De genade en vrede van God de Vader 

 en van Jezus Christus, de verrezen Heer, 

 met u, met jou, met ons allen! 

allen Amen! 

 

Bemoediging en drempelgebed 

voorganger Onze hulp is in de naam van de HEER 

allen die hemel en aarde gemaakt heeft, 

voorganger die altijd bij ons is 

allen en niet loslaat wat zijn hand begon, 

voorganger die het leven heeft gegeven, 

 die helpt opstaan, telkens opnieuw, 

 die licht en vrede brengt, 

 die begaanbare wegen wijst 

 en helpt leven zoals bedoeld. 

 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt en gegeven. 

 Wij danken u voor het licht van deze grote dag 

 waarin we staan als op de eerste dag! 

 U danken wij 

 om Jezus die leeft. 

allen Amen. 

 

Zanggroep antifoon 614 – Psalm van de Paasmorgen 139 : 1.2 –antifoon 614 

Allen gaan zitten. 
 

Kindermoment, door de leiding van de Kinderdienst 

 
Kyriegebed 

 

Opmaat tot het Gloria 

 

Gloria Zanggroep Lied 624 : 1.3 
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 De HEILIGE SCHRIFT 
 

Gebed voor de Paasmorgen 

 

Evangelielezing 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. 

 

Zanggroep Lied 623 : 1.2.7 

 

Verkondiging 

 

Muziek Air – Henry Purcell (1659-1695) 

 

Zanggroep Lied 650 : 1.2.7 
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GEBEDEN en GAVEN 
 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 

 

Informatie van de diaconie over de collecte 

1e collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 

 Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in 

gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van 

hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar 

is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke 

partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid 

te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en 

ze worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en 

hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en 

trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun 

leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren 

huiswerkbegeleiding. 

2e collecte Wijkkerk 

3e collecte Toekomst van de kerk 

 

Zanggroep Lied 634 : 1.2 

 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Muziek Trumpet Voluntary – Jeremiah Clarke (1674-1707) 



Predikant Ds. Kees Streefkerk 

Organist Marcus van Driel 

Lector Marian Kamerman 

Koster Leo Simpelaar 

Ouderlingen Jeanette Warmels en Ger in ’t Veld 

Diaken Marjan Berden 

Kinderdienst Connie Akkerman 

M.m.v. Peter de Bruin, trompet 

 Zanggroep 

 Technici 
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