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Pasen

Voorganger: ds. Leonard van Wijk
Orgel en piano: Maarten Westenberg
Trompet: Jan van der Maten
Lector: Arend Strikwerda.
Ouderling: Sarah Smit
Kindermoment: Irma van der Maten
Koster: Gijsbert Pap
Camera: Hanneke Gerritsen
Beamist: Chris Burger



. 

Liederen voor de dienst:  (orgel en trompet)

LB 624: 1, 2 & 3 
“Christus onze Heer verrees”

LB 632: 1, 2 & 3 
“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt”



LB 624: 1, 2 & 3 
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LB 624: 1, 2 & 3 



LB 632: 1, 2 & 3 
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LB 632: 1, 2 & 3 
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LB 632: 1, 2 & 3 



Ouderling: Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars  
(thuis kunt u nu ook een kaars aansteken)

Ouderling: “Licht van Christus”.
Allen: “Verdrijf onze duisternis”. 

Openingslied: LB 601: 1 & 2

Aandacht voor de liturgische bloemschikking.

Kyriegebed

DE VOORBEREIDING 





Aansteken Paaskaars  
(thuis kunt u nu ook een kaars aansteken)

Ouderling: “Licht van Christus”.
Allen: “Verdrijf onze duisternis”. 
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Openingslied: LB 601: 1 & 2



Openingslied: LB 601: 1 & 2

Aandacht voor de liturgische bloemschikking.



Aandacht voor de liturgische bloemschikking.



Kyriegebed





Glorialied: LB 305: 1, 2 & 3
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Glorialied: LB 305: 1, 2 & 3



Glorialied: LB 305: 1, 2 & 3



Glorialied: LB 305: 1, 2 & 3



Glorialied: LB 305: 1, 2 & 3

Gebed bij de Bijbellezingen: “zoals een vlinder”





Kindermoment: 

Irma van der Maten.













We luisteren naar:





De steen is weg

Mijn hart is vrij

Ik voel me nieuw

God is bij mij, want 
Jezus leeft!

Lezing: Jesaja 25:6-9 



Lezing: Jesaja 25:6-9 Het feestmaal van God

Het feestmaal op de Sion

6Op deze berg richt de HEER van de hemelse 
machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
7Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.



Lezing: Jesaja 25:6-9 Het feestmaal van God

8Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde 
weg – de HEER heeft gesproken.
9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’



LB 763: 1, 2, 3, 4 & 5



LB 763: 1, 2, 3, 4 & 5
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LB 763: 1, 2, 3, 4 & 5



LB 763: 1, 2, 3, 4 & 5

Paasevangelie: Johannes 20:1-10



Paasevangelie: Johannes 20:1-10

Opstanding
201Vroeg op de eerste dag van de week, toen het 
nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het 
graf. Ze zag dat de steen van de opening van het 
graf was weggehaald.
2Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de 
andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: 
‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en 
we weten niet waar ze hem nu neergelegd 
hebben.’
3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar 
het graf.
4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling 
rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als 
eerste bij het graf.



Paasevangelie: Johannes 20:1-10

5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken 
liggen, maar hij ging niet naar binnen.
6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het 
graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken,
7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt 
had niet bij de andere doeken lag, maar apart 
opgerold op een andere plek.
8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst 
bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het 
en geloofde.
9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen 
dat hij uit de dood moest opstaan.
10De leerlingen gingen terug naar huis.



Life so full I give to you;
Overvloedig geef Ik u;
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.

as the Father sends me so I send you.
Spread my light throughout all life;

Ga en deel mijn liefde uit;
vrede zij u.

peace be with you.
Life so full I give to you;

Overvloedig geef Ik u;
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.

as the Father sends me so I send you.
Spread my light throughout all life;

Ga en deel mijn liefde uit;
vrede zij u.

peace be with you.

lied 428







Paasevangelie: Johannes 20:11-18

11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend 
boog ze zich naar het graf,
12en daar zag ze twee engelen in witte kleren 
zitten, een bij het hoofdeind en een bij het 
voeteneind van de plek waar het lichaam van 
Jezus had gelegen.
13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze 
hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet 
waar ze hem hebben neergelegd.’
14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus 
staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.
15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ 
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: 
meenemen.’



Paasevangelie: Johannes 20:11-18

‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar 
u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem 
meenemen.’
16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich 
om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.)
17‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet 
opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders 
en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar 
mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, 
die ook jullie God is.’
18Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei 
tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze 
vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Zingen: Opwekking 47 
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overdenking



Overdenking





zingen: LB 419: 1, 2 & 3 
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zingen: LB 419: 1, 2 & 3 



VOORBEDEN

Met acclamatie: LB 368f 
“God van leven en licht”

- Stil gebed
- Onze Vader…





Lied van de week: LB 836:1, 3 & 4.
“O Heer die onze Vader zijt”

Maar dan op de oude melodie: 
Lied 643 uit het liedboek van 1973

1
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.



Lied van de week: LB 836:1, 3 & 4.

3
O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.
4
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.                Collecte-info



Aandacht aan de Collecten

1e Collecte:
Een toekomst voor 
kansarme kinderen in 

Zuid-Afrika.

2e collecte: Kerk

U kunt het collectegeld 
overmaken aan:
Prot. kerk Heerde, 
NL54 RABO 0326 5393 01 
met het vermelden van 
het doel of geef via Scipio





LB 634: 1 & 2. “U zij de glorie”
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LB 634: 1 & 2



LB 634: 1 & 2



LB 634: 1 & 2



Voorganger zingt Zegen LB 426



In de Naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest,
Nu en tot in eeuwigheid,
God zal bij je zijn, zijn geliefde Kind ben jij.

Amen.





Aandacht aan de Collecten
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kansarme kinderen in 

Zuid-Afrika.
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