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Collecten,Jop en kerkquotum ondertussen is er orgelspel. 
 
Slotlied: Lied 634: 1 en 2. 
 
1 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 Alle mens'lijk 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! 
 
Gezongen zegenbede  
 door het koor “Promising Voices”: “The Lord Bless you”. 
 
 De Here zegene u en behoede u  
 De Here doe Zijn aangezicht over u lichten,  
 over u lichten en zij u genadig,  
 en zij u genadig  
  
 De Here zegene u en behoede u  
 De Here doe Zijn aangezicht over u lichten,  
 over u lichten en zij u genadig,  
 en zij u genadig  
  
 De Here verheffe  
 Zijn aangezicht over u  
 De Here verheffe  
 Zijn aangezicht over u  
 en geve u vrede, en geve u vrede,  
 en geve u vrede, en geve u vrede.  
 Amen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lZN1mryHEnQ 
 
Orgelspel. 
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Orgelspel voor de dienst. 
 
Welkom. 
 
Intochtslied: Lied 133: 1 en 2, (uit Geroepen om te Zingen.)  
 
1 Vreugde, vreugde, louter vreugde  
 is bij U van eeuwigheid. 
 Schepper, die 't heelal verheugde. 
 Bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
 Gij, die woont in licht en luister, 
 drijft de schaduwen uiteen. 
 Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
 vindt het licht bij U alleen. 
 
2 Duizend lichten, duizend kleuren 
 zijn de weerglans van uw pracht; 
 daarmee wilt Gij mensen beuren 
 uit hun zorgen, uit hun nacht. 
 Op een zee van licht en zangen 
 voert Gij ons tot U omhoog. 
 Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;  
 doof niet voor uw licht ons oog. 
 
Stil gebed. 
 
Bemoediging en groet: 
V: Wij vinden hulp en steun bij de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:  die sterker is dan dood en verdriet zodat we kunnen opstaan 
A: VANUIT HET DONKER KOMEN WIJ NU AAN HET LICHT 
V: Wij zijn hier samen in aanwezigheid van het Paaslicht 
A: WANT DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN. HALLELUJA! 
V: Laat het licht van Pasen over ons leven schijnen. 
A: DAT WIJ OOK OPSTAAN UIT ONS VERDRIET. AMEN. 
 
Zingen: Lied 133: 3, Geroepen om te Zingen. 
  
3 Open nu ook onze ogen  
 voor het ware vreugdelicht, 
 opdat wij uw Naam verhogen, 
 juichend voor uw aangezicht. 
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 Er waren er veel die het niet geloofden 
 Ze wilden niet zien dat U was gekomen 
 Ze hielden U vast, en ze klaagden u aan 
 U stond daar alleen liet hen allemaal begaan 
 
 Heer U hebt wonderen gedaan 
 En u moest zoveel leed doorstaan 
 Maar niets was er zo bijzonder 
 Als dit grote wonder 
 
Refrein 
 Christus is opgestaan 
 Christus is opgestaan uit de dood 
 Zeg het aan wie er twijfelen 
 Dat Hij is opgestaan 
 
 Christus is opgestaan 
 Christus is opgestaan uit de dood 
 Zeg het aan hen die twijfelen 
 Hij leeft! 
 Christus is opgestaan! 
 
 Ook nu zijn er nog die het niet geloven 
 Dat U voor hun zonden toen bent gestorven 
 Uw toonde uw liefde u toonde uw kracht 
 De dood overwonnen als een teken van Uw macht 
 
 En U heeft wonderen gedaan 
 En voor ons zoveel leed doorstaan 
 Maar niets is er zo bijzonder 
 Als dit grote wonder 
 
 Christus mijn verlosser leeft 
 Hij is opgestaan 
 Christus mijn verlosser leeft 
 Hij is opgestaan 
 
Refrein 
 Christus is opgestaan! 
 Christus is opgestaan!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=J7Q8jf_2ft0 
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Refrein 
 Zing, wees dankbaar en blij 
 Want Zijn bloed dat gaf Hij voor mij 
 Uit de dood is Hij opgestaan 
 We zijn vrij en we verhogen Hem 
 Zie, de wereld is nieuw 
 Zing en lach, verkondig dit nieuws 
 Uit de dood is Hij opgestaan 
 We zijn vrij en we verheerlijken Zijn naam 
 
 En die morgen 
 Lijkt lang voorbij 
 Maar wat Hij deed 
 staat los van de tijd 
 De dood verslagen 
 Groot is Zijn macht 
 Eeuwig leven 
 Is wat Hij ons bracht 
 
refrein 
laatste zin: We verheerlijken Zijn naam 
 
 Heer, U gaf ons uw  leven 
 De dood is verdreven 
 Een nieuw leven gekregen 
 We zijn vrij 
 
refrein 
Opgestaan opgestaan! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLXprMlED2Q 
 
en  
“Christus mijn Verlosser”.   Leon van Veen / Erwin de Vos 
De elf leerlingen vertrokken naar Galilea en gingen naar de berg die Je-
zus hen genoemd had. Toen ze Hem daar zagen, vielen ze voor Hem op 
de knieën en aanbaden Hem. Maar sommigen twijfelden nog. Jezus 
kwam naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde 
gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop 

hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen 
om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En ik ben  alle dagen 
met jullie, totdat de tijd van de wereld om is."  
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 Want in Christus komt Gij nader 
 hem, die onder zonde zucht. 
 leder wilt Gij zijn een Vader, 
 die in Jezus tot U vlucht. 
 
Het koor “Promising Voices” zingt: “Hij stierf voor mij” 
  Leon van Veen / Erwin de Vos 
 
Toen het avond was geworden, kwam Jozef uit Arimatea, een leerling 
van Jezus, bij Pilatus. Hij vroeg hem of hij Jezus mocht begraven. Toen 
gaf Pilatus het bevel dat ze Jezus' lichaam aan deze Jozef moesten mee 
geven. Jozef nam het lichaam en wikkelde het in linnen doeken. Hij had 
voor zichzelf een nieuw graf in de rotsen laten uithakken. Daar legde hij 
Jezus in. Daarna rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en 
vertrok. Maria Magdalena en de andere Maria gingen tegenover het graf 
zitten.  
 
 Toen de avond al gevallen was 
 En alles was gedaan 
 En de vrouwen treurden bij Hem aan zijn zij 
 Toen er niemand achterbleef  
 die nog meer kwaad had kunnen doen 
 Was er stilte, groeide langzaam het besef 
 Hij stierf voor mij 
 
 Toen de avond al gevallen was,  
 toen was er slechts nog één 
 Die de moed had, hij ging aan zijn angst voorbij 
 Om het lichaam op te eisen  
 en te brengen naar een graf 
 Want hij wist, hij had al eerder het besef 
 Hij stierf voor mij 
 
refrein 
 Nu de mensenzoon geofferd is door onze eigen hand 
 Nu de zoon van God gedood is aan het kruis 
 Is de wereld oorverdovend stil 
 En vol verslagenheid 
 En groeit langzaam het besef 
 Hij stierf voor mij 
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 Nu de zoon van God gevallen is 
 En alles is gedaan 
 Is er bijna niemand over aan zijn zij 
 Zelfs de vrienden die hij had 
 durfden het goede niet te doen 
 In de stilte groeit nu langzaam het besef 
 Hij stierf voor mij 
 
refrein 
 En groeit langzaam het besef 
 Hij stierf voor mij 
https://www.youtube.com/watch?v=CW9iGrHM4pU 
 
en “Glorious day”:Tekst en muziek:  Michael Bleecker & Mark Hall  
 
Vertaling  
 Op een dag toen de hemel vervuld was  
 met zijn lofprijzing  
 Op een dag toen de zonde zo zwart  
 was als mogelijk is  
 Kwam Jezus geboren uit een maagd  
 Woonde onder de mensen, mijn voorbeeld is Hij  
 Het Woord is vlees geworden en  
 het Licht scheen onder ons  
 Zijn glorie geopenbaard  
 
Refrein:  
 Levend, hield Hij van mij  
 Stervend, bevrijdde Hij mij  
 Gestorven, droeg Hij mijn zonden ver weg  
 Opgestaan, voor altijd gerechtvaardigd  
 Op een dag zal Hij komen  
 Oh heerlijke dag, oh heerlijke dag  
 
 Op een dag werd Hij naar Golgotha geleid  
 Op een dag werd Hij opgehangen  
 aan een kruis om te sterven  
 Angstig lijden, veracht en afgewezen  
 Onze zonden dragend, mijn Verlosser is Hij  
 Handen die natiën hebben genezen,  
 gespreid op een kruis  
 En droeg de nagels voor mij  
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 en zo voortaan 
 eren uw heilige naam 
 en U in waarheid aanbidden 
 
Kinderen komen terug, afsluiting van het project. 
 
Zingen: Projectlied, couplet 0 en 7. 
 
0 Deze veertigdagentijd couplet  
 worden wij weer ingewijd  
 naar het paasgeheim geleid.  
 Kyrie eleison 
 
7 Leven wint het van de dood. 
 het geheim is nu onthuld:  
 Jezus heeft Gods woord vervuld  
 Halleluja Amen  
 
Dankgebed, voorbeden, Stil gebed, Onze Vader. 
 
Het koor “Promising Voices” zingt: “Zie de wereld is nieuw” 
 
Zie de wereld is nieuw Leon van Veen / Erwin de Vos 
Op de dag na de heilige rustdag gingen Maria Magdalena en de andere 
Maria 's morgens al heel vroeg naar het graf. Plotseling was er een zwa-
re aardbeving, want een engel kwam uit de hemel. Hij ging naar het graf, 
rolde de steen voor de ingang weg en ging daarop zitten. Hij was zo ver-
blindend als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw.  
De bewakers waren zó bang van hem, dat ze flauwvielen. Maar de engel 
zei tegen de vrouwen: "Wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus 
zoeken. Maar Hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood, zoals Hij van 
tevoren heeft gezegd. Ga nu gauw aan zijn leerlingen vertellen dat Jezus 
uit de dood is opgestaan. Zeg tegen hen: 'Hij zal voor jullie uit reizen 
naar Galilea. Daar zullen jullie Hem zien.' Dit moest ik jullie zeggen." 

 
 In de morgen 
 Leeg was het graf 
 Daar zat een engel die de boodschap gaf 
 Wees niet bevreesd 
 Onthoud ieder woord 
 Uw Heer is levend, ga en zeg het voort 
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1 Sta op! Een morgen ongedacht, 
 Gods dag is aangebroken, 
 er is in één bewogen nacht 
 een nieuwe lent' ontloken. 
 Het leven brak door aarde en steen, 
 uit alle wond'ren 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. 
 
Verkondiging: Het geheim van Pasen. 
 
Orgelspel. 
 
Zingen: Lied 632: 1, 2 en 3. 
 
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 
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 Op een dag kon het graf Hem niet langer behouden  
 Op een dag rolde de steen weg van de ingang  
 Toen stond Hij op, de dood overwonnen  
 Nu is Hij opgevaren, mijn Heer voor altijd  
 De dood kon hem niet vasthouden, het graf kon  
 Hem er niet van weerhouden om op te staan  
 
 Op een dag zal de trompet Zijn komst aankondigen  
 Op een dag zullen de hemelen  
 glanzen van Zijn glorie  
 Prachtige dag, mijn Geliefde, brengende  
 Mijn Verlosser, Jezus, de mijne  
 
 Oh, heerlijke dag  
 
Kyrië-gebed, 2x zingen we na de woorden: “Daarom bidden en zingen 
wij” Het refrein van lied 184 liedboek 1973  
 
 Kyrie eleison, 
 wees met ons begaan, 
 doe ons weer verrijzen 
 uit de dood vandaan. 
 
Gloria-lied: Lied 637: 1, 2 en 3 en 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 Vader laat niet in het graf 
 zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
 Hij tilt het uit de kille grond – 
 het loopt als vuur de wereld rond. 
 
3 De oude nacht voorgoed gedood, 
 de toekomst kleurt de morgen rood; 
 ziehier hoe God vergevend is 
 en hoe zijn liefde levend is. 
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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! 
 
Gebed bij de opening van de bijbel. 
 
Kinder moment                           De kinderen gaan naar de nevendienst. 
 
Eerste schriftlezing: Genesis 2: 4 t/m 7, 18 t/m 22. 
 
Het koor “Promising Voices” zingt: “Rots van mijn bestaan”. 
  Muziek: Leon van Veen / Tekst: Erwin de Vos  
 
 Hij die wel wist wat zou gebeuren  
 Hij die wel wist hoe het zou gaan  
 Hij bad zijn vader om genade  
 Of Hij de beurt kon overslaan  
 Hij die zijn levenspad omarmde  
 Terwijl hij ook zijn angsten had  
 Volmaakte mens die werd gevangen  
 Een kruis moest dragen door de stad  
 
 Als Jezus in zijn laatste dagen  
 Zo sterk en moedig wil ik gaan  
 Zo wil ik heel mijn leven wijden  
 aan de Rots van mijn bestaan  
 
 Hij die niet voor zichzelf zou sterven  
 Maar voor mij een offer bracht  
 Dacht door God te zijn verlaten  
 Werd door de mensen omgebracht  
 Hij die door vrienden werd verraden  
 Hij die beruste in zijn lot  
 Hij werd aan het kruis genageld  
 Hij had mij lief, de zoon van God  
 
 Als Jezus in zijn laatste dagen  
 Zo sterk en moedig wil ik gaan  
 Zo wil ik heel mijn leven wijden  
 aan de Rots van mijn bestaan  
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 Hij kon zichzelf wel redden  
 Maar Gods belofte moest vervuld  
 Hem passeerde niet de beker  
 Die met mijn zonde was gevuld 
 
Tweede schriftlezing: Johannes 20: 1 t/m 18. 
 
Zingen: Lied 624: 1, 2 en 3. 
 
1 Christus, onze Heer, verrees, 
 halleluja! 
 Heil'ge dag na angst en vrees, 
 halleluja! 
 Die verhoogd werd aan het kruis, 
 halleluja, 
 bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
 halleluja! 
 
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! 
 
Verkondiging: Omhoog uit de diepte. 
 
Zingen: Lied 630: 1 en 4. 
 
 
 


