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Orde voor de viering de paasdienst 
op zondag 17 april 2022 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 

THEMA:   ‘ALLES KOMT GOED’ 
 

Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof 
Organist: Egbert Willegers 

Saxofonist: Marieke Timmer 

 
Luisteren naar: ‘Hallelujah” 
https://www.youtube.com/watch?v=-j3NZEdHQaI 

 

Zingen voorafgaande de dienst:  
Nr. 160 uit Zingende gezegend (Gez. 461): 1, 3 en 6 (‘Nu is het Pasen - Jezus 

leeft’) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-j3NZEdHQaI
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Vanaf 10.00 uur zingt het Ad-hoc Koor: ‘All for Jezus’ (John Stainer) 

Voor de liefde van Jezus                 

vertaling deel 20 “All for Jesus” slotkoor uit The Crucifixion van John Stainer 

1. Allen voor Jezus – allen voor Jezus, Zo zal ons lied eeuwig klinken; 

Want wij hebben geen hoop, noch Redder, Als wij onze hoop niet op U 

vestigen.  

2. Allen voor Jezus – Gij wilt geven Kracht om U te dienen, uur na uur; 

Niets kan ons scheiden van Uw nabijheid, Omdat wij vertrouwen in Uw 

liefde en kracht.  

3. Allen voor Jezus – op Uw altaar Geeft Gij ons zoete voldoening; Daar 

zullen we U, Heer, ontvangen, In het heilig Sacrament.  

4. Allen voor Jezus – Gij hebt ons bemind; Allen voor Jezus – Gij zijt 

gestorven; Allen voor Jezus – Gij zijt met ons; Allen voor Jezus de 

Gekruisigde.  

5. Allen voor Jezus – allen voor Jezus, Dit moet het lied van de Kerk zijn; 

Tot, tenslotte, haar kinderen verzameld zijn Eén in liefde en één in U.  

 

Amen 
 

Woord van welkom en mededelingen 
 

Aansteken paaskaars: de gemeente gaat staan  
 

Uitroep: Vg:  De Heer is opgestaan 
            Gm:  HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN 

 
Zingen: Lied 630 (‘Sta op! Een morgen  ‘) 1 en 2 (gemeente) 

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. 
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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. 
 

Bemoediging en begroeting 
Vg   Onze hulp is in de Naam van de Opgestane 

GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg   De vrede van Hem is met u allen 

GM  HIJ OPENT ONS DE TOEKOMST 
(gemeente gaat zitten) 

 

Gezongen paasverwachting:  

Lofliederen: Lied 630: 3 en 4 (gemeente) 
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. 
 

 Lied 218 ‘(Dank U voor deze nieuwe’): 1, 3, 5 
1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 
3 Dank U dat alle vogels zingen, 

dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 

dank U dat ik groei. 
 

5 Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 

Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
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Lied: ‘Hij leeft’ 
https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc 

 

Gezongen gebed: Lied 619: (‘Lof zij God in de hoogste troon’): 1 t/m 6 

Koor 
1 Lof zij God in de hoogste troon, 

lof zij zijn eengeboren Zoon, 
die voor ons droeg der zonde loon. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

2 Des morgens op de derde dag, 
toen voor het graf de steen nog lag, 

verrees de Heer op Gods gezag. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
Gemeente 

3 De engel sprak: Houd moed, vreest niet, 
ik ken de bron van uw verdriet: 

gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

4 Hij is verrezen en Hij leeft. 
De dood heeft voor het eerst gebeefd. 

Kom, zie waar Hij gelegen heeft. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
Koor 

5 Nu bidden wij U, Zoon van God, 
omdat Gij opstond uit de dood, 

geef ons nu uw genade groot, 
- halleluja, halleluja, halleluja! - 

 
Gemeente 

6 opdat wij, vrolijk en bevrijd, 

lof zingen in der eeuwigheid 
uw lieve naam gebenedijd. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

Lezing: Johannes 20: 11 t/m 18 
 

Zingen: Lied 601: 1 (‘Licht dat ons aanstoot’): 1, 2 en 3. 
Koor 

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc
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2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
Gemeente 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

Overdenking 
 

Zingen: lied 642: 1 en 2 (koor); 3 en 4 (gem); 5 en 6 (koor); 7 en 8 (gem) 
Koor 

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. 

 
Gemeente 

3 Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 

een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 

 
4 Ten onder ging de sterke dood, 

ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 

zijn toekomst tegemoet. 
 

Koor 
5 De donkere weg die Hij betrad 

komt uit in ’t hemelrijk, 

en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk. 
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6 Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 

getroost en wanhoop niet 

een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet 

 
Gemeente 

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. 
 

Staande zingen: Lied 634 (‘U zij de glorie’): 1 en 2 (gemeente) 

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! 
 

Inzameling gaven 

 
Gebeden 

 
Slotlied: ‘Daar juicht een toon’ (Evang. Liedb., nr. 122): 1 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans’ Jeruzalem; 

een heerlijk morgen licht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 

 
Zegen die wordt beantwoord met het 4de couplet 

 
4 Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven, door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 

 


