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Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Organist: Eeuwe Zijlstra 
Ouderling: Jet Twijnstra 
Lector: Aagje Wouda 
 
Orgelspel 
Voorzang  Lied 978: 2 en 4  
2. Gij roept het jonge leven wakker,  
 een tuin bloeit rond het open graf.  
 Er ruisen halmen op de akker  
 waar zich het zaad verloren gaf.  
 En vele korrels vormen saam  
 een kostbaar brood in uwe naam.  
 
4 . Laat dan mijn hart U toebehoren  
 en laat mij door de wereld gaan  
 met open ogen, open oren  
 om al uw tekens te verstaan.  
 Dan is het aardse leven goed,  
 omdat de hemel mij begroet.   
 
Voorzang Lied 25: 1 en 4, Joh. de Heer 
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan!  
 
4 Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid.  

 

Welkom en mededelingen 
Lied 287: 1, 2 en 5 
1. Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar 
met vrede; wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, - 
bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis. 
 
2. Rond het boek van zijn verbond, noemen wij 
elkaar bij name, roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen - 
als de kerk van liefde leest, is het feest! 
 
5. Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar 
met vrede. Paaslicht, straal ons tegemoet, zegen 
wie uw liefde delen, -  
licht dat dit geheim behoedt: God is goed.  
 
Votum en groet, drempelgebed 
Zingen: Psalm 98: 1 en 3 
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here,                     
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. Zingt voor den Heer, 
Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde.  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de 
grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de 
Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
Toelichting bij de bloemschikking 
Zingen: Lied 624  
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. Prijst 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 heemlen Heer, halleluja!  
Englen juublen Hem ter eer, halleluja!  
 
Paaslied met de kinderen: De steen is weg! 
 
Gesprek met de kinderen en projectlied:  
Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat, 
dat God zijn volk bevrijdt. 
 
Refrein: Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
Maria ziet wat God ons geeft: 
een lach op ons gezicht. 
Het graf is leeg, want Jezus leeft. 
God maakt de wereld licht. Refrein 
 
Gebed van de zondag 
Lezing Paasevangelie: Johannes 20: 1-10 
Zingen: Lied 217 
1. De dag gaat open voor het woord des Heren, zon 
die wij zoeken, kracht die wij ontberen, bron die wij 
horen als wij tot Hem keren, vroeg in de morgen. 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 



 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 
3. Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, zijn 
Geest geleide ons en onze aarde / naar de 
voltooiing. 
 
Lezing Johannes 20:11-20 
Lied 619: 2, 3 en 6 
2. Des morgens op de derde dag, 
toen voor het graf de steen nog lag, 
verrees de Heer op Gods gezag. Halleluja! (3x).  
 
3. De engel sprak: Houd moed, vrees niet, 
ik ken de bron van uw verdriet / gij zoekt uw Heer, - 
Hij is hier niet. Halleluja! (3x) 
 
6. opdat wij, vrolijk en bevrijd, 
lof zingen in der eeuwigheid 
uw lieve naam gebenedijd. Halleluja! (3x) 
 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel / Antwoordlied 213: 1 t/m 4 
1. Morgenglans der eeuwigheid, licht aan ‘t eeuwig 
Licht onttogen, stel ons deze ochtendtijd uwe 
heerlijkheid voor ogen, en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 
2. Laat als milde morgendauw / uw genade tot ons 
komen / en de dorstige landouw van ons leven 
overstromen, ja, verkwik ons door uw troost / 
onverpoosd. 
 
3. Laat uw heilige liefdegloed onze koude werken 
doden en versterk in ons de moed, om, de eeuwige 
nacht ontvloden, voordat wij ten onder gaan, op te 
staan. 
4. Breekt de jongste morgen aan, geef, o Opgang 
uit den hoge, dat wij met U opgestaan alle leed 
vergeten mogen, doe ons opgaan tot uw feest / 
onbevreesd. 
Apostolische Geloofsbelijdenis – Lied 340 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus 
Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die 
ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de 
maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius 
Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom 
opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods,des almachtigen 
Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de 
levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de 
gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. Amen, amen, amen. 
 
Update project Gambia 
Kinderlied: Klap in je handen van blijdschap! 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied 634 
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 ……. 
 
Zegen 
 
Wilt u nog even gaan zitten ivm het uitreiken van 
het boekje ‘Zij die geloven, haasten niet ….’ 
 
Orgelspel   
 
Collecte bij de uitgang 
De schaalcollecte is bestemd voor de kinderen in 
Gambia, die bezoek krijgen van KosterKees. 

 
Wij wensen u en elkaar  

goede en gezegende Paasdagen 
en wereldwijd gerechtigheid en vrede! 

 
 
Na de koffie met…….. gaan we op de fiets naar 
de boerderij van Hendrik en Margreet Sijtsma 


