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Uitleg liturgische schikking 

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen 
zijn vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm 
van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. 
Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.



Voor de dienst zingen we lied 637: O vlam van Pasen steek ons aan  
(melodie: daar juicht een toon daar klinkt een stem)  
 
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! 
 
Onder orgelspel wordt het licht voor de nieuwe paaskaars door de ouderling van dienst 
binnengebracht.  
 

Als de Paaskaars brandt zingen we lied 218:1, 3 en 4 uit  
Zingende Gezegend (melodie: Loof de Koning heel mijn wezen)  
 
1.  Heer wij zijn bijeengekomen 
 mensen overal vandaan; 
 had Gij ons niet meegenomen 
 niemand was hierheen gegaan, 
 want wij schromen hier te komen 
 vol-op in het licht te staan 

.   
3.  Bron van liefde, zeer verheven 

 helder stralend als de zon, 
 bleef uw warmte weg, maar even,  
 niemand die hier wezen kon 
 hoogverheven licht ten leven 
 dat het duister overwon!  

 

4.  Laat uw liefde ons bestralen 
 laat het licht zijn om ons heen; 
 Gij vergeeft wel duizend malen 
 onze zonden, één voor één. 



 als wij falen, weer verdwalen 
 schijnt uw licht, uw licht alleen   
 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst  
 
Voorganger: De Heer is opgestaan!  
Gemeente thuis: De Heer is waarlijk opgestaan!  
 
We zingen lied 158 uit Zingende Gezegend (melodie: God is getrouw zijn plannen falen 
niet) 
 
Het graf is leeg Christus is opgestaan! 
Nu kan het leven lachend nieuw beginnen 
De hemel zweeg nu kondigt God ons aan 
het licht dat elke nacht zal overwinnen: 
het rijk dat is en weldra komen zal,  
hallelujah  
 
De aarde beeft God zelf schuift aan de kant 
de grafsteen die zijn woord heeft doodgezwegen 
De Vader geeft zijn Zoon de rechterhand 
en geen soldaat, geen legioen houdt tegen 
het rijk dat is en weldra komen zal  
hallelujah 
 
Gezegend, Heer, gezegend zij uw licht! 
Gij hebt de dood het laatste woord ontnomen,  
en meer en meer zien wij uw aangezicht 
nu Gij ons leven tot uw licht laat komen: 
het rijk dat is en komen zal, weldra  
hallelujah!  

 

Stil gebed  

 

Votum en groet  

 

We 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  

 

Vaya con Dios zingt:  

 

Every day 

 

 
Het lantaarntje wordt aangestoken aan het licht van de nieuwe Paaskaars, we zingen 
het kinderlied en daarna gaan de kinderen naar de BLITZ online. 
 



We zingen het kinderlied: Het leven krijgt weer kleur 
Refrein:  
 Van donker naar licht, 
 Van zwart naar heel veel kleuren. 
 Met Pasen kun je verder gaan, 
 Want Jezus is opgestaan, 
 De dood voorbij. 
 Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij. 
 
1. Geel van de zon, 
 De warmte die je nodig hebt, 
 Het licht voor jou en mij: 
 Het donker gaat voorbij. 
 Refrein 
 
2. Rood van de liefde, 
 Die mensen aan elkaar verbindt. 
 Die is oneindig groot, 
 En sterker dan de dood. 
 Refrein 
 
3. Groen van de hoop, 
 De muren vallen steen voor steen. 
 We zien elkaar weer staan, 
 Een nieuwe tijd breekt aan. 
 Refrein 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Lukas 24:1- 8  
 

Vaya con Dios zingt:  
Mijn verlosser leeft!  
De vreugde van U is mijn kracht  

Schriftlezing Lukas 24:9-12  
We zingen lied 642:1, 2, 5 en 8  Ik zeg het allen dat Hij leeft  
 
1. Ik zeg het allen, dat hij leeft, 
 dat Hij is opgestaan, 
 dat met zijn Geest Hij ons omgeeft’ 
 waar wij ook staan of gaan. 
 
2.  Ik zeg het allen, en de mond 
 van allen zegt het voort, 
 tot over ‘t ganse wereldrond 
 de nieuwe morgen gloort. 



 
5.  De donkere weg die Hij betrad 
 komt uit in ’t hemelrijk, 
 en wie Hem volgen op dat pad, 
 worden aan Hem gelijk. 
 
8.  't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
 de Heer die eeuwig leeft 
 en die in zijn verrijzenis 
 alles herschapen heeft. 
 
Verkondiging met als thema: Jezus leeft!   
 
We zingen: Lied 131: 1, 2, 3 en 6 ELB Nu is het Pasen - Jezus leeft  
 
1.  Nu is het Pasen, Jezus leeft! 
 Komt allen, sluit u aan 
 die onze dood verslagen heeft: 
 de Heer is opgestaan! 
 
2.  O blijf niet achter, aarzel niet, 
 ga mee, de wereld door; 
 Hij gaat door heel zijn rijksgebied 
 ons zegevierend voor. 
 

 6 
 6 

3.  Nu zal geen grens meer scheiding zijn, 
 geen ras, geen kleur, geen taal, 
 o landen, volken, groot en klein, 
 Hij roept u allemaal! 
 
6.  O hoor, de klokken luiden blij; 
 komt allen, sluit u aan, 
 dan zeggen, zingen, juichen wij: 
 de Heer is opgestaan 
 
Gebeden  
 
Vaya con Dios zingt:  
Altijd bij mij  
  
Inzameling van de gaven  
 
 
 
 



We 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 dat 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. 
 
Slotlied: ELB 132: 1, 2 en 3 U zij de glorie 
 
1. U zij de glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
 Uit een blinkend 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. 
 

2. 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. 
 
 
 



3. 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. 
 

Zegen  
 
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar (digitaal) koffie te drinken en rond half 12 
volgt een online quiz. Meer informatie hierover vindt u in Kerk-en-nieuws en op de 
website www.kerkeninzuidland.nl 
Aanmelden is noodzakelijk, anders heeft u geen link om in te loggen.  

 


