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Voorganger: ds. Janneke Herweijer 
Ouderling van dienst: Willem Jan Duininck 
Lector: Peter Eversdijk 
Organist: Mariëtte Everse- van der Hart 
Harp: Judith Everse 
Koster: Jaap Huissen 
Beamer: Lars Kole 
Praeludium: Preludium BWV 532 - J.S. Bach.  

Welkom door de ouderling van dienst 



Zingen : 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. 

Paasgroet 

V: Christus is waarlijk opgestaan! 
G; JA HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
V: Ja Hij is waarlijk opgestaan! 
G: GELOOFD ZIJ GOD 
  
we gaan zitten 
Zingen : Psalm 139 : 1 en 2 ( digitaal) 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
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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. 

Inleidend woord voor de kinderen en projectlied 

Toelichting op de liturgische schikking 

Harp spel: ‘All in the garden Green’  S. Thormalen  

Kyriegebed, 

Zingen : lied 645  1( orgel), 2 ( gesproken), 5 ( orgel)  

1. Zing ten hemel toe, 
juich en jubel Gode, 
want Hij wordt niet moe 
voor ons uit te gaan 
als een vuur vooraan 
levenden en doden! 

2. Christus onze Heer 
is voor ons gestorven 
en Hij daalde neer 
in het doodsgebied, 
deed de dood teniet 
in de nieuwe morgen. 

5. Pasen is de dag, 
dat de dove lippen 
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van het stomme graf 
Hem, het woord van God, 
uit de zwarte dood 
in het leven riepen. 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed 

Lezing: Jesaja 25: 6-9 

Zingen Lied 762: 1 ( orgel)  en 4 (gesproken) 

1. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, 
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen; 
van heinde en ver zal men aan tafel gaan, 
de Heer is gul en goed voor al de zijnen. 

4. Wij treden aan het ontoegankelijk licht, 
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 
wij zien het leven-zelf in het gezicht, 
God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 

Lezing : Johannes 20: 1-18 

Zingen: Lied 631: 1 ( orgel) 2  en 3( gesproken) en 4 ( orgel)  

1. Tussen waken, tussen dromen, 
in het vroege morgenlicht, 
wordt de steen van ’t graf genomen, 
horen vrouwen het bericht 
dat door dood en duisternis 
Jezus leeft en bij ons is. 
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2. Zij die zich als eersten buigen 
over leven in haar schoot 
zijn op Pasen kroongetuigen 
van nieuw leven uit de dood. 
Vrouwen hebben Hem ontmoet, 
weten zich bevrijd voorgoed. 

3. Uit een sprakeloos verleden 
weggeschoven, ongehoord, 
wordt een nieuwe tuin betreden, 
open is de laatste poort, 
sluiers worden weggedaan: 
het is tijd om op te staan. 

4. Lente kleurt de kale bomen, 
door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 
zo wordt alles nieuw gemaakt. 
Juichend stemt het leven in 
met de toon van het begin. 

Overweging 

Harp en vleugel: Morning Light van V. Jacobs. 

Zingen: lied 630 ( digitaal)  

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. 
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2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

3. Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

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. 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Zingen : lied 624 : 1, 2 en 3 ( digitaal)  

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! 
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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! 

Zegen, 

Beantwoord met een orgelbewerking van lied 634 van A. Guilmant 
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