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Orde voor de viering  

op zondag 21 april 2019 aanvang 10.00 uur 

samenzang vanaf 09:45 
in de Goede Herderkerk 

Paasmorgen 
Voorganger: pastor Hessel Hansma 

Kind v/d zondag: Jilda Reinders  
Muzikale medewerking en begeleiding: Cantanova 

Samenzang voor de dienst 
 

Samen zingen: Lied 624 : 1, 2 en 3 
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 Prijs 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 heem'len Heer, 
halleluja! 

Eng'len jub'len Hem ter eer, 

halleluja! 
 

Cantanova zingt: ‘Op dat moment’ 
Het Kruis staat symbool voor het lijden van Christus, maar is juist daardoor 

iets om dankbaar voor te zijn. 
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Samen zingen: Lied 630: 1, 2 , 3 en 4 

1 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. 

 
2 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. 

 
3 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. 
 

4 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. 
 

Gezang 218 (Liedboek voor de kerken 1973) : 1 t/m 8 

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. 

 
3 Nu schijnt ons deze wereld pas 

der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 

ontvangen we uit zijn hand. 
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4 Tenonder ging de sterke dood, 

tenonder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 

zijn toekomst tegemoet. 

 
5 De donkre weg die Hij betrad 

komt uit in 't hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 

worden aan Hem gelijk. 
 

6 Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
getroost en wanhoop niet: 

een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet. 

 
7 Nu is op aard geen goede daad 

meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 

dat heerlijk op zal gaan. 

 
8 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 

alles herschapen heeft. 
 

 
Cantanova zingt:  ‘Father forgiver and friend’ 

God houdt zoveel van ons dat wij Hem onze Vader en Vriend mogen noemen.  

Hij vergaf al onze zonden en door Jezus lijden mogen wij in Zijn Koninkrijk 

zijn. 
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Dienst van het begin 

 
Welkom 

 

Stilte 
 

Zingen: lied 216: 1, 2 en 3 
1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
Bemoediging 

 
V:  In het licht van deze Paasmorgen komen wij hier bij elkaar, 

mensen opgestaan om God en elkaar te begroeten,  
jong en oud, met woorden van licht en leven.  

Want Christus is opgestaan!  
 

GEMEENTE: JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!  
 

Martin Luther King leefde op de weg naar bevrijding.  
Hij nam ook een heleboel mensen mee op de weg naar bevrijding  

Ergens onderweg, zei hij : ‘Ik zal uiteindelijk mijn vertrouwen niet stellen op 

de kleine godjes die vernietigd kunnen worden in het atoomtijdperk,  
maar op de God die van oudsher was: onze hulp… Zijn naam luidt: IK ZAL ER 

ZIJN VOOR JOU 
Onze hoop voor komende jaren heet: IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU  

Die naam is onze schuilplaats in stormachtige tijden, en ons eeuwig thuis.  
Dat is de God waarop ik mijn uiteindelijk geloof zal stellen.’  

 
GEMEENTE: JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!  

 
V :  Het is goed om elkaar hier en op deze morgen te ontmoeten.  

In het Licht van de Opstanding van Christus  
Zien wij elkaar verwonderd, verrast en blij aan, om God en elkaar te 

begroeten.  
 

(Iedereen groet de mensen om hem en/of haar heen) 
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Zingen: lied 631: 1, 2, 4 

1 Tussen waken, tussen dromen, 
in het vroege morgenlicht, 

wordt de steen van ’t graf genomen, 

horen vrouwen het bericht 
dat door dood en duisternis 

Jezus leeft en bij ons is. 
 

2 over leven in haar schoot 
zijn op Pasen kroongetuigen 

van nieuw leven uit de dood. 
Vrouwen hebben Hem ontmoet, 

weten zich bevrijd voorgoed. 
Zij die zich als eersten buigen 

 
4 Lente kleurt de kale bomen, 

door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 

zo wordt alles nieuw gemaakt. 

Juichend stemt het leven in 
met de toon van het begin. 

 
Kyriëgebed afgesloten met: Lied 598 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  

 
Within our darkest night, you kindle the fire, 

that never dies away, that never dies away.  
Within our darkest night, you kindle the fire, 

hat never dies away, that never dies away.  
 

Im dunkel uns’rer nacht, entzünde das Feuer, 

das nie mehr erlischt, das niemahls mehr erlischt. 
Im dunkel uns’rer nacht, entzünde das Feuer, 

das nie mehr erlischt, das niemahls mehr erlischt.  
 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  

 
Lofliederen gezongen door Cantanova:  ‘ 

De Heer is mijn herder’  
‘Mighty to save’: God is groot en machtig. Hij is onze Redder. Bergen moeten 

wijken voor Zijn kracht en als overwinnaar stond Hij op uit het graf. 
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Dienst van het Woord 

 
Gebed 

 

Aansteken bijbelkaars 
 

Kinderen in het midden 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 

 
Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

 
Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken,  

en gaan de kinderen daarna naar de kindernevendienst. 

 
Lezen : Johannes 20: 1-18 

 
Zingen: melodie lied 650: De aarde is vervuld. 

1.  Het pure wit te licht 
van Gods aanwezigheid  

is als een bliksemschicht,  
een keerpunt in de tijd.  

 
2 In stilte, ongezien  

en stralend, onverwacht,  
herrijst de Levende uit 

 dood en donk’re nacht.  
 

3 De kruiden van de dood,  

zij kunnen weggedaan. 
De Opgestane leeft en 

spreekt Maria aan.  
 

4 Haar blij getuigenis 
zet zich onstuitbaar voort,  

dit ongeloof’lijk nieuws  
wordt tot vandaag verwoord.  

 
5 De werk’lijkheid van God 

Breekt in ons leven in  
als ruimte, perspectief,  

geeft alles nieuwe zin. 
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6 Waar leven triomfeert,  
het dode overwint, daar 

bloeit de wereld op 

en heel de schepping zingt 
 

7 Waar Pasen wordt gevierd 
is dood voorbijgegaan,  

daar wortelt weer de hoop  
in ’t menselijk bestaan 

 
Uitleg en verkondiging 

 
Zingen door  Cantanova :  ‘My lighthouse’ 

My Lighthouse: Gods blijvende liefde en bescherming is als een vuurtoren. 
"God van licht, wees mijn Gids. Leid mij door het donker. U bent de rust als 

het stormt op zee. U brengt mij veilig thuis" 
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Dienst van ons antwoord 

 
(gebedsintenties) 

 

Dankgebed , voorbeden, stil gebed …… zingen lied 1006 
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Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven ondertussen speelt band Cantanova 
Collectedoel: Regionaal Diaconaal Fonds 

(kinderen terug uit de kindernevendienst / kinderen uit de oppas) 
 

Zingen: Lied 634: 1 en 2 
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: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer 
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Heenzending  
 

Zegenbede gezongen door Cantanova: ‘Irish blessing’ 

Met de prachtige woorden van St. Patrick mogen we elkaar zegenen.  
We hoeven niet alleen op weg, God gaat met ons mee en wijst ons de weg!  

Hij is de wind in onze rug en de zon op ons gezicht.  
Moge God ons vasthouden in de palm van Zijn hand. 

 
 

 
 

 
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij koffie, thee en limonade. 

 
 

 


