
 
Orde van Dienst  

Paasmorgen 4 april 2021 
Voorganger: ds. J.H. Veldhuizen 

Organist: mw. Gertje van Elsäcker 
Zangers: leden van de cantorij 

 
VOOR de DIENST 

 
Woord van welkom    
 

Het aansteken van de kaarsen  (door de ouderling 
Het openleggen van de Bijbel (door de voorganger) 
 
We gaan staan  
 
Lied 630 : (door de voorzangers) 

1. Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in een bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wondren 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. 
 

 
 
Paasbemoediging en Groet 
 
We gaan zitten 

  



Lied 600 : (door de voorzangers) 
1. 
 

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

2. 
 

Licht, geschapen, uitgesproken, 
Licht, dat straalt van Gods gelaat, 
Licht uit Licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 

3. 
 

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

4. 
 

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

 
Aandacht voor de kinderen 
 
Gebed voor de Paasmorgen 
 
Lied 642 : (door de voorzangers) 

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. 
 

Lezing:  Jesaja 25 : 6 – 9  (door de voorzangers) 
 
Lied 642 : (door de voorzangers) 

3. 
 

Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 
 

6. 
 

Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
getroost en wanhoop niet: 
een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet. 
 

8. 
 

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

 
 



Lezing Johannes 20 : 1 – 18 
 
Lied 628 : (door de voorzangers) 

1. 
 

Nu moet gij allen vrolijk zijn. 
De bomen zingen in de tuin, 
het lege graf verzwijgt het niet, 
de mond geopend voor het lied, 
halleluja! 
 

2. 
 

De loze worden zijn verstomd, 
de wereld die op adem komt 
zingt met de vogels in de lucht 
dat nu de nacht is weggevlucht, 
halleluja! 
 

3. 
 

Geen vlammend zwaard verspert de weg, 
de engel die het voerde zegt, 
dat alle leed geleden is 
omdat de Heer verrezen is, 
halleluja! 
 

7. 
 

O goede engel bij het graf, 
de lente lost de winter af, 
bewaak het jonge groen en wijs 
de ingang van het paradijs, 
halleluja! 
 

Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Een geloofsbelijdenis voor Pasen 
 
Lied 632 : (door de voorzangers) 

1. 
 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht. 
Heeft Hij ons licht aangeheven. 
 

3. 
 

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren uw heilige Naam. 
En U in waarheid aanbidden 
 

 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
UW KONINKRIJK KOME 
UW WIL GESCHIEDE 
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 



EN DE KRACHT 
EN DE HEERLIJKHEID 
IN EEUWIGHEID 
AMEN 

 
Mededelingen 
 
Collectedoelen 
 eerste collecte: Diaconie, Paascollecte 
 tweede collecte: Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte: Klein onderhoud kerkgebouw 
 
Slotlied 643 : (door de voorzangers) 

1. 
 

U zij de glorie opgestane HEER 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk 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! 
 

 
Zending en Zegen 
V:       
G: AMEN 
 
Orgelspel 


