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Voorganger: Mevr. J. Westera  
Lector: Alie van Hemert  
Organist : Koos Schollaardt  
Trompet: Teun Nicolai  
Hof-zangeressen :  
Dorien van Onck, Joke Westera, Trudy v.d. Lichte  

Koster: Ina Schollaardt  
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Orgelspel en trompet ‘Daar juicht een toon…’ 
 
De Paaskaars wordt binnen gebracht  
 
De Hof-zangeressen zingen: Lied 637  

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.  

 
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!  
 
Welkom door de ouderling van dienst  
 
De Hof-zangeressen zingen: Lied 624  
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1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!  
Heilige 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 hemelen Heer, halleluja!  

Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja!  
 

 

VOORBEREIDING 
 
Openingsgebed 
V: Welkom allemaal, nu we vieren dat Christus is 
opgestaan  
A: Halleluja  
V: Heer God op de drempel van het Paasfeest bidden wij 
dat de boodschap van hoop ook een weg zal vinden naar 
ons hart, vandaag en voorgoed.  
A: De Heer is waarlijk opgestaan  
 
 
De Hof-zangeressen zingen Lied 852 
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1. U komt mij, lieve God,  
zo nederig nabij,  

in dagen van gemis  
en moeite vindt U mij.  

 
2. U daalt het duister in,  

U deelt mijn angst en pijn,  
zo dodelijk bedroefd  

als maar een mens kan zijn,  
 

3. een man van smarten die  
ter aarde valt en schreit,  

een lotgenoot, een vriend, -  
o Heer die bij mij zijt,  

 
4. ik bid U, laat het licht  

dat doorbrak in uw smart,  
de zon die Pasen heet,  
ook dagen in mijn hart.  

 
Uit de veertig dagen kalender:  In mijn hart  

 
Mijn God  
Ik hoef niet naar de hemel te klimmen  
Om met U te spreken  
En bij U mijn vreugde te vinden  
Ik moet mijn stem niet verheffen  
Om met U te praten  
Al fluisterde ik heel zacht  
Gij hoort mij reeds want Gij zijt in mij  
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Ik draag U in mijn hart  
Om U te zoeken  
Heb ik geen vleugels nodig,  
Ik heb me enkel stil te houden,  
In mezelf te kijken,  
Me niet te verwijderen  
Van een zo hoge Gast  
 
 
De Hof-zangeressen zingen Glorialied 146c: vers 1, 6 en 
7 
 

1. Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Israëls God!  

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  

Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  

Halleluja! Halleluja 
 

6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,  
dat u de haat der mensen treft,  

Hij richt u op, als u neer zijt gebogen  
en Hij buigt neer wie zich verheft.  

Zijt gij in rouw, God is uw licht;  
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht.  

Halleluja! Halleluja!  
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7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  

Alles wat adem heeft, roep nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  

Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en Heilige Geest!  

Halleluja! Halleluja!  
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het woord 
  
Gij kent ons God, Gij weet  
hoe dood ons leven kan zijn  
op deze morgen  
die anders is dan alle andere morgens.  
Na de nacht  
die zijn gelijke niet kent,  
bidden wij om uw Geest:  
die het dode tot leven wekt  
en einde maakt aan ademloosheid  
wij happen naar adem  
die lucht geeft  
om uit graven te gaan.  
 
De Hof-zangeressen 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,  



8 

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.  

 
Lezen: Johannes 20: 1-18 Opstanding 

201Vroeg 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. 2Ze 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.’ 3Petrus en de 
andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen 
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beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller 
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich 
voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging 
niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij 
ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij 
zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de 
andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere 
plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij 
het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en 
geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet 
begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De 
leerlingen gingen terug naar huis. 
11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze 
zich naar het graf, 12en 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. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze 
hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze 
hem hebben neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om 
en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus 
was. 15‘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.’ 16Jezus zei tegen haar: 
‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat 
betekent ‘meester’.) 17‘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.’ 18Maria uit Magdala ging naar de leerlingen 
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en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde 
alles wat hij tegen haar gezegd had. 
 
We luisteren naar Lied 631 (YouTube)  
‘Tussen waken, tussen dromen’ 
 
Overdenking  
 
De Hof-zangeressen zingen Lied 601: 1, 2 en 3   
 

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 zij 

 
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  
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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.  
 
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

De Hof-zangeressen zingen: Lied 634 

‘U zij de glorie opgestane Heer’ 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle menselijk 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! 

 

 

Zegen 
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Lied 423 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:  

ga met uw licht vóór hen uit!  
Al onze vrienden wensen wij vrede:  

Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 

Voor alle mensen op onze weg:  
vrede en goeds in elk huis!  

Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

 
 

 
Collecten zijn bestemd voor: 
1e : Kerk in actie/Werelddiaconaat  
2e : Instandhouding eredienst  
 
 
 

Wij wensen U gezegende Paasdagen!  
 


