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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 
 
zingen lied 630: 3 en 4 
 

 

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. 

 

 

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. 

 
schikking 
 
kyriegebed 

 
 
zingen lied 150 
 

 

 
 
 



Loof God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
gebed om de Geest 
 
project kindernevendienst 
 
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 
 
zingen lied 642: 1,2,3,8 

 

           Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

 

 

           Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

 

 

           Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 



 

 

           ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

 
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 
 
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 fris te drinken. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


