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(Het Protestants Kerkkoor zingt in deze dienst de Paassuite in 
een bewerking van Tim van der Weide) 
 
welkom 
 
aansteken van de paaskaars 
 
allen gaan staan 
 
paasbegroeting: 
V: De Heer is opgestaan 
A: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN 
 
(gelegenheid voor het geven van een handdruk aan de mensen 
voor, naast en achter ons) 
 
zingen lied 630: 1 en 2 
 

 

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. 

 

 

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. 

 
allen gaan zitten 

 
moment van stilte 



bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: De Heer zal bij u zijn 
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
 
koor zingt: “Bomen groeien in de hof.” 

Bomen groeien in de hof, in de hof van Eden, 
bomen fluisteren Gods lof in de tuin van heden.  
's Winters kaal en 's zomers groen ademen zij elk seizoen. 
 
Refrein: Wanneer komt de tijd door de Heer bereid, wanneer zal 
Gods lente komen? 
Wanneer komt de tijd door de Heer bereid, waarvan wij nog 
dromen.  
 
Bomen staan op Golgotha, bomen zonder leven. Waar is nu de 
gloria van de Heer gebleven? 
Vruchteloos hangt Hij aan 't hout een gevelde boom in 't woud.  
Refrein: 
 
Bomen groeien rond een graf en de vogels zingen. Jezus legt 
zijn doodskleed af, nieuw gaat Hij beginnen.  
Refrein: Nu begint de tijd door de Heer bereid, want de vrede is 
gekomen. Nu begint de tijd door de Heer bereid, waarvan wij 
nog dromen.  

 
schikking 
 
kyriegebed 



 
koor zingt: “Ik zeg het allen dat Hij leeft.” 
 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
Tenonder ging de sterke dood, 
tenonder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 
 
't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 
gebed om de Geest 
 
aandacht voor het project van de kindernevendienst 
 
projectlied: 
 
 



De zon komt op en geeft ons licht, 
zo brengt de hemel een bericht. 
Want na het donker van de nacht 
komt altijd weer een nieuwe dag. 
 
Sta op en kijk je ogen uit, 
voel zachte warmte op je huid. 
God ziet waar jij je best voor doet 
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed. 
 
O, God wilt U ons helpen om 
te stralen als de ochtendzon? 
Dan schijnt het deze wereld in: 
het morgenlicht van het begin. 

 
kinderen gaan naar de nevendienst 
 
lezing: Ezechiël 37: 1 – 14 
 
zingen: lied 609:1,3,4,5 

 
 
 
 



 

        Toen Hij mij riep: Sta op, o mensenkind. 
En ik stond op, rechtovereind, en hoorde 
vleugels van vuur en adem, nieuw bewind. 
En ik verstond de eens gegeven woorden: 

 

 

         dat Hij zijn volk bevrijdt, zijn huis herbouwt, 
dat Hij ons dor gebeente doet herleven, 
dat Hij zijn maaksel vast in handen houdt, 
dat in zijn boek mijn dagen zijn geschreven. 

 

 

         Die mij tot stem en wachter heeft gemaakt 
dat ik zijn naam zou roepen in uw oren, 
mensen der aarde, zo ontheemd geraakt: 
die is uw God. Hij laat u niet verloren. 

 
 

 

 

lezing: Marcus 16: 1 – 8 
 
zingen lied 645 
 

 

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! 

 

 

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

 
 



 
Als een ster zal Hij 
boven ons hoofd stralen, 
ja, Hij maakt ons vrij 
uit het doodsgeding, 
uit de wisseling 
van de lotgevallen. 

 

 

Maatslag der natuur, 
kringloop der getijden, 
luister naar het uur 
dat zijn liefde slaat, 
Hij kwam ons te baat, 
Hij zal ons bevrijden! 

 

           
           Pasen is de dag, 

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

 
 

 

preek 
 
koor en gemeente zingen: 
 

koor: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem; 
die hoor je in heel Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
gemeente: De morgen staat vol vrolijk licht, 
de schepping heeft zich opgericht, 
want zie de Heer is opgestaan, 
de Heer is waarlijk opgestaan. 



 
koor: Vergeefs gaan vrouwen naar het graf, 
dat schuilplaats aan het leven gaf, 
want zie de Heer is opgestaan, 
de Heer is waarlijk opgestaan. 
 
koor: De mannen zoeken tevergeefs 
naar wie het graf geschonden heeft, 
want zie de Heer is opgestaan, 
de Heer is waarlijk opgestaan. 
 
gemeente: Er is een wonderlijk bericht, 
dat overal weer vrede sticht, 
want zie de Heer is opgestaan, 
de Heer is waarlijk opgestaan. 

 
koor en gemeente zingen: “Jezus is ons licht en leven” 
 

koor: Jezus is ons licht en leven! 
Hij die aan het kruis geheven, 
met zijn bloed ons heeft gekocht, 
heeft nu vorst’lijk overmocht. 
Hij kan niet gebonden wezen 
als een held is Hij verrezen! 
Halleluja 
 
gemeente: ’t Leven heeft de dood verslonden; 
wat geboeid is, wordt ontbonden. 
Dood, waar is uw overmacht? 
Waar uw prikkel, waar uw kracht? 
’s Heren vrijgekochten hopen, 
want de hemel gaat hun open. 
Halleluja. 

 
 

 
gebeden 
 



Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want  aan u behoort het koningschap, de macht en  
de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
 
collecte 
 
koor en gemeente zingen: “Vreugde, vreugde, louter 
vreugde” 
         koor: 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. 
 
gemeente: In de harmonie der sferen 
klinkt een loflied U gewijd. 
Sterren, eng’len, allen eren 
U, de Heer der heerlijkheid. 
Velden, wouden, beken, bergen, 
stromen, zeeën, alles juicht. 
Vogels, bloemen en fonteinen, 
’t werk dat van uw vreugd getuigt. 
 



 
 
koor: 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. 

 
 

 

zingen lied 634 
 

 

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! 

 
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 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
Na de viering bent u van harte welkom in de Potkaamp om 
samen een kopje koffie, thee of frisdrank te drinken. 

 
 


