
Paasmorgen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto : Jan van de Lagemaat (brochure bloemschikken) 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
17 april  2022 - 10.00 uur 
  
Welkomkerk 
  
Thema:   Pasen door de ogen van Maria 
Voorganger:  Ds. Auke Hamstra 
Organist:   Henk Monteny   
M.m.v.:   Mattanja van Meggelen, Mariëlle de Jong en  
   Yvonne van Marion 
  

 

 

 

 

 

 

 



Het licht wordt door de ouderling van dienst binnengebracht en de Paaskaars wordt 
aangestoken. 
  

Zingen: uit Zingende Gezegend lied 162 couplet 1, 3 en 5 (melodie psalm 81) 
  

Steekt de loftrompet, ademt opgetogen! 
Dank zij Gods verzet wordt uw leed beloond, 
wordt de dood ontkroond – open gaan uw ogen! 

  

Tot een herder kwam – Hij is uw behouder;  
Lijdend als een lam nam Hij al uw schuld, 
Drift en ongeduld, zwijgend op zijn schouder.  

  

Steekt de loftrompet, ademt opgetogen –  
Christus die ons redt doet het duister dicht; 
Het wordt langzaam licht: Pasen zienderogen! 
  

Welkom door de ouderling van dienst  
  

(de gemeente gaat zo mogelijk staan) 
  

Voorganger:  De Heer is opgestaan 

Gemeente:  De Heer is waarlijk opgestaan! 
  

Zingen: Lied 600 1, 4 en 5  
  

Licht, ontloken aan het donker,  
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken,  
werp uw waarheid om ons heen.  
  

Licht, verschenen uit de hoge, 
licht gedompeld in de dood,  
licht, onstuitbaar niet te doven,  
zegen ons met morgenrood!   

  

Licht, straal hier in onze ogen,  
licht, breek uit in duizendvoud,  
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
  

  
Stil gebed 
  

Votum en groet  

  

Zingen: Klein Gloria 
  

Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, 



Als in den beginne, nu en immer 
En van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Amen. 
  

(hierna gaat de gemeente zitten) 
  

Zingen: Lied 637  
  

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! 
  

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.  

  

De oude nacht voorgoed gedood,  

De toekomst kleurt de morgen rood; 

Ziehier hoe God vergevend is 

En hoe zijn liefde levend is. 

  

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! 
  

Gebed om Gods ontferming 
   

Leefregel  

 

Wij zingen het kinderlied: Samen op weg naar Pasen 
  

Refrein:   

Samen op weg naar Pasen 

samen op weg, de toekomst tegemoet. 

Samen op weg naar Pasen 

samen op weg, en weten het komt goed.  

  

Samen op weg naar Pasen,  

geweldig dat dat kan en dat dat mag. 

Samen op weg naar Pasen, 

en delen in Gods liefde elke dag.  

Refrein: 

  

Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem. 



Stilstaan bij Hosanna tot de woorden: “kruisig Hem” 

Stilstaan bij zijn angsten bij zijn pijn en het verraad 

maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder gaat. 

Refrein: 
  

Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan. 

Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan. 

Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf  

en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf.  

Refrein: 
  

Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan 

Hoe Hij door zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan.  

Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft.  

Het wonder van het Paasfeest dat ons weer een toekomst geeft. 

Refrein: 
  

Kinderen gaan naar BLITZ 
  

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
  

Schriftlezing: Johannes 20 1-18  
  

Zingen: Lied 642 1, 2, 5 en 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.  
  

De donkere weg die Hij betrad 
komt uit in ’t hemelrijk, 
en wie Hem volgen op het pad, 
worden aan Hem gelijk.  

  

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

Verkondiging 
 
 
  



Zingen: Lied 155 Zingende Gezegend (melodie psalm 118)  
  

God dank! Laat iedereen het horen: 
Christus is waarlijk opgestaan! 
Wij gaan niet in de nacht verloren –  
Pasen: de grote dag breekt aan! 
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,  
een engel kondigt stralend aan:  
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,  
waarlijk, de Heer is opgestaan! 

  
Wij hadden alle hoop verloren,  
niemand van ons zag toekomst meer;  
leeg was ons hart, als nooit tevoren 
zo eenzaam, zonder onze Heer. 
Hopeloos donker was ons leven, 
een bange droom, een lange nacht;  
waar was ons laatste licht gebleven; 
Christus, die ons de toekomst bracht? 
 
God dank! De hemel heeft gesproken:  
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet! 
Een nieuwe lente is ontloken,  
vreugde begraaft het diepst verdriet.  
God lof! De nacht is overwonnen,  
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,  
de toekomst is vandaag begonnen –  
waarlijk, de Heer is opgestaan! 
 
Gedicht 
 

Wij zingen als geloofsbelijdenis  ELB 289  
  

Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.  
Hij de Koning van de kosmos,  
het gesternte zingt zijn eer 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer.  
  

Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam.  
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven 



- groot is het geheimenis –  
schenkt Hij mij het eeuwig leven,  
dat uit God en tot God is.  
  

Ik geloof in mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen – God zij glorie – 
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood – dit is mijn lichaam –  
door de wijn – dit is mijn bloed –  
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed.  
  

Gebeden 
  

Inzameling van de gaven 
  

Slotlied (zo mogelijk staande) ELB 411 
  

Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjalom wordt werkelijkheid 
Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van ons leven. 

  

Straks als er een nieuwe dag begint 
en het licht het van het duister wint.  
Mag ik bij Hem binnengaan,  
voor zijn troon gaan staan,  
hef ik daar mijn loflied aan.  

  

Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjalom wordt werkelijkheid 
Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van ons leven. 

  

Straks wanneer de grote dag begint,  
en het licht het van het duister wint,  
zal de hemel open gaan, 
komt de Heer er aan,  
heffen wij dit loflied aan.  
  

Jezus komt in heerlijkheid, Zijn sjalom wordt wereldwijd 
Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer van ons leven.  
  

Zegen 
  

Uitlooplied: ELB 132. U zij de glorie 
  

U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immermeer.  
Uit een blikkend stromen daald’ een engel af 
heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf.  
U zij de glorie, opgestane Heer 



U zij de victorie, nu en immermeer. 
  

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind 
en zegt telkenkere: ‘Christus Overwint!’ 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft 
  

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.  
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen, in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
  
  

Na afloop van de dienst wordt u van harte uitgenodigd om koffie, thee of limonade te 
drinken met paasbrood. 
  

  

Iedereen gezegende Paasdagen toegewenst! 
 
Uitleg schikking 
De aarde zit boordevol hemel 
En elke struik hoe gewoon ook 
Staat in lichterlaaie van God. 
Maar enkel hij die het ziet 
doet zijn schoenen uit. 
De rest zit er omheen 
En plukt bramen. 

 

 


