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Zingen voor de viering 

Lied 601 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

 

Lied 632 

1. Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt en gegeven. 

Laat ons Hem loven en danken, 

verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht 

heeft Hij verlossing gebracht, 

heeft Hij ons licht aangeheven. 

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. 

 

 

Welkom 

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

Aansteken van de kaarsen door Teun Vingerling 

Stilte  
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 INTREDE 

We gaan staan. 

Aanvangslied  Lied 630 : 1.4  

1. Sta op! Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 

een nieuwe lente ͜ ontloken. 

Het leven brak door aarde ͜ en steen, 

uit alle wond͜eren om u heen 

spreekt, dat God heeft gesproken. 

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. 

 

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

Antifoon 614 zanggroep 

Halleluja! 

Ontwaak ik, nog ben ik bij U, 

uw hand draagt mij door de nacht. 

Halleluja! 

 

Psalm 139 : 1.2  allen 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

Antifoon 614 zanggroep We gaan zitten. 

 

Gebed om ontferming 

 

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

1. Wij delen verdriet en zorgen 

met hen die Gij achterliet. 

Uw macht is zo diep verborgen, 

wij wandelen in de morgen, 

maar wij vinden uw lichaam niet. 

2. Wij vinden een open groeve. 

Wij blijven verwonderd staan 

en met wie Gij liefhad vertoeven 

Hij die U het meest bedroefde 

mag het eerste naar binnen gaan. 

 

3. Wij gaan met die ander binnen, 

vrijwillig in ’t donker graf. 

Het achtergebleven linnen 

doet hem het geloof herwinnen. 

Leggen wij onze twijfel af? 

4. O Heer, laat een engel komen, 

opdat van ons moede hart 

de steen worde weggenomen. 

O Heer, laat een engel komen, 

Want wij zijn in onszelf verward. 

 

 5. En doe ons de schriften open, 

zoals Gij het graf ontsluit, 

dan zullen wij als gedoopten 

voorgoed met de uwen lopen 

in het paaslicht dat niemand stuit. 

 

Opmaat tot het gloria 

 

  

 

 - 9 - 

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) 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens͜elijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

2. 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: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer!  

 

 

  ZENDING EN ZEGEN 
 

Trompet en orgel Trumpet Voluntary – William Boyce (1710-1779) 
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7. Getroost, gehoorzaam, ging ik heen 

en bracht de boodschap rond met spoed: 

Hij zocht en kende mij voorgoed, 

en iedereen! 

 

8. De Heer is waarlijk opgestaan! 

Dat weten wij, dat zingen wij. 

Hij leeft! Hij komt tot u en mij: 

Hij raakt ons aan! 

Preek 

 

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

 

Lied 637 : 1.3.4 

1. O vlam van Pasen, steek ons aan, 

de Heer is waarlijk opgestaan! 

De Zoon, voor wie het duister zwicht, 

De Zoon is als de zon, zo licht! 

 

2. De oude nacht voorgoed gedood, 

de toekomst kleurt de morgen rood; 

ziehier hoe God vergevend is 

en hoe zijn liefde levend is. 

4. Ziehier het licht van lange duur, 

ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 

o vlam van Pasen, steek ons aan – 

de Heer is waarlijk opgestaan! 

 

 

 

  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.  
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Gloria Lied 659 

1. Kondig het jubelend aan, 

laat het de windstreken horen, 

doe het de aarde verstaan: 

God heeft ons wedergeboren!  

2. Zing met een juichende stem, 

adem weer opgetogen, 

dit is Jeruzalem, 

ere zij God in den hoge! 

3. Hier heeft de Heer ons geleid, 

hier doet Hij Israël wonen 

uit de ellende bevrijd, 

God zal het lijden ons lonen. 

4. Wandelend in de woestijn 

hebben wij water gevonden 

springende als een fontein, 

bronnen geslagen als wonden. 

5. Overvloed, overvloed Gods, 

sprengen van water en leven, 

bloed uit de flank van de rots, 

water en bloed om het even; 

6. daaruit ontspringt ons bestaan, 

zo zijn wij wedergeboren! 

Kondig het jubelend aan, 

laat heel de wereld het horen! 

 

Met de kinderen 

 

Projectlied 

 

 

Refrein De kinderen gaan naar de kinderdienst. 

Van bui ten- naar bin nen,- naar links en naar rechts;

Refrein

a 68 k‚ k k k k k k k k k k

zo groot is de we reld,- zo wijd is het le ven-

a k‚ k k k k k k k k k k k

en God brengt de men sen- te recht.-

a k
‡ k k k k k k kz n

7. Het graf is leeg, de dood wint het niet.
a 68 k‚ k k‚ k k‚ k k k k

Er is nieu we- hoop ons ge ge- ven.-
a k‚ k k k k k k kz k

Nu is het Pa sen,- er klinkt een nieuw lied:
a k‚ k k‚ k k k k k k k

Hier is de bron van het le ven.-
a k‚ k k‚ k k k kz k
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  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. 

 

Lied 608 : 1.3 

1. De steppe zal bloeien / de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan / vanaf de dagen der schepping 

staan vol water, maar dicht / de rotsen gaan open. 

Het water zal stromen / het water zal tintelen, stralen, 

dorstigen komen en drinken. / De steppe zal drinken, 

de steppe zal bloeien, / de steppe zal lachen en juichen. 

 

3. De dode zal leven. / De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan / en onder stenen bedolven 

dode, dode, sta op, / het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken / een stem zal ons roepen: Ik open 

hemel en aarde en afgrond. / En wij zullen horen 

en wij zullen opstaan / en lachen en juichen en leven. 

 

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 
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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 

 

1. Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg, 

de lente bloeit maar antwoordt niet. 

Er is geen troost voor mijn verdriet: 

de Heer is weg! 

 

2. Wie ik ontmoette sprak ik aan, 

de enge͜len wenkten bij het graf, 

maar niemand die mij antwoord gaf. 

Waar is Hij dan? 

3. Daar komt een man. De hovenier! 

– mijn ogen zijn van tranen blind – 

‘Wijs mij de plaats, waar ik Hem vind. 

Hij is niet hier.’ 

 

4. ‘Maria!’ zegt Hij, en terstond, 

ik zag Hem niet, maar aan zijn stem, 

dezelfde steeds, herkende ͜ ik Hem, 

toen Hij mij vond. 

5. Nu weet ik het, ik zie Hem staan 

en nader Hem. Ik heb Hem weer! 

Hij antwoordt mij, in zacht verweer: 

‘Raak Mij niet aan! 

6. Ik ben er niet voor u alleen, 

mijn and͜ere broeders zijn er nog, 

reeds vaar ik op tot God omhoog. 

Ga! Zeg het hun!’ 


