
ORDE VAN DE DIENST 

Eerste Paasdag: 1 april 2018 om 9.30 uur 
in de Protestantse gemeente te Vroomshoop 

in Kerkelijk Centrum Het Anker 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. J.A. Antonides, 
Ouderling: mevr. J. Elzinga-Lambers 
Lector: mevr. D.B. Stuut-Brinkman 
Aan het orgel: dhr. J.C. Labrijn 
Aan de piano en met Paasprojectkoor: mevr. Alice Oosterveen 
 
 



De nieuwe Paaskaars brandt 
 
Orgelspel 
 
Vooraf zingen: Lied 623: 1, 2, 4, 8 en 9 
 

O hart, spring op vol vreugde, 
want dit is ongehoord: 
God heeft de dood beteugeld, 
zijn grote dag breekt door! 
Mijn Heer was weggebracht 
naar wat ons allen wacht, 
waar ieder mensenkind 
zijn laatste rustplaats vindt. 
 
Hij was door steen omstoten, 
maar heeft op deze dag  
zijn grafsteen weg gestoten 
en heel de schepping lacht! 
Hoe vrolijk treedt Hij aan, 
zwaait met zijn zegevaan; 
bij ’t opgaan van de zon 
vocht Hij en overwon! 
 
Helder staat mij voor ogen, 
dit vrolijke toneel. 
Wat ook nog dreigen moge, 
geen angst wordt mij te veel. 
Niets dat de moed beneemt, 
en mij de schat ontvreemdt 
die ik in Christus vind: 
ik ben door hem bemind! 
 
 
 
 
 
 



Tot in de zaal der ere 
volg ik Hem op de voet. 
Ik hoef nooit om te keren, 
ook niet bij tegenspoed. 
Want hoe de wereld woedt, 
mijn Heiland maakt het goed, 
gaat voor mij uit als schild. 
De storm heeft Hij gestild. 
 
Hij brengt mij aan de poorten  
van Sions gouden stad. 
Daarboven staan de woorden, 
in gouden lijst gevat: 
‘Wie leven moest met hoon, 
krijgt hier een erekroon; 
wie stierf aan al het kwaad, 
krijgt hier een ereplaats!’ 

 
Zingen: Lied 619: 1 t/m 4 (wisselzang met cantorij) 
 

Cantorij: 
Lof zij God in de hoogste troon, 
lof zij zijn eengeboren Zoon, 
die voor ons droeg der zonde loon. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Allen: 
Des morgens op de derde dag, 
toen voor het graf de steen nog lag, 
verrees de Heer op Gods gezag. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Cantorij: 
De engel sprak: Houdt moed, vreest niet, 
ik ken de bron van uw verdriet: 
gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 



 
Allen: 
Hij is verrezen en Hij leeft. 
De dood heeft voor het eerst gebeefd. 
Komt, ziet waar Hij gelegen heeft. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
Welkom, mededelingen en uitleg bloemschikking 
 
DIENST VAN VOORBEREIDING 
 
Zingen: Intochtslied 634: 1 en 2 (staande)             
 

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! 
 
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! 

                               
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
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. 

 
We gaan zitten 



Cantorij zingt 2 liederen:  
Lied 630: 1 en 4 
 

Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wonderen om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
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 624: 1 en 2 
 

Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heilige dag  na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 
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! 
 

Smeekgebed 



Zingen: Lied 630: 2 en 3 
 

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. 
 
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. 

 
Woord van vrijspraak 
 
We zingen nu als gemeente ook: Lied 624: 1 t/m 3 
 

Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heilige dag  na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 
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! 



Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der hemelen Heer, 
halleluja! 
Engelen jubelen Hem ter eer, 
halleluja! 

                            
Leefregel der dankbaarheid                    
 
Zingen: Lied 642: 1, 2, 5, 6 en 7  
 

Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan.  
 
Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over 't ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
De donkere weg die Hij betrad 
komt uit in 't hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk. 
 
Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
getroost en wanhoop niet: 
een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet. 
 
Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 
 



DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 

Zingen: Lied 635: 1, 3, 6 en 7 
 

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, 
als Noach uit de ark gegaan, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Nu is er Goddank land in zicht, halleluja, 
de aarde is getooid in licht, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
De duif zit in de hoogste boom, halleluja, 
En heeft de snavel vol sjaloom, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Kom, zingt dan met de vogels mee, halleluja, 
Een beter land rijst op uit zee, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
Schriftlezing 
 
Zingen: Lied 637: 1 t/m 4 
 

O vlam van Pasen, steek ons aan,   
de Heer is waarlijk opgestaan!  
De Zoon, die voor geen zonde zwicht,  
de Zoon is als de zon, zo licht!  
 
De Vader laat niet in het graf 
een kind dat zoveel vreugde gaf, 
Hij tilt het uit de kille grond - 
het loopt als vuur de wereld rond 
 
De oude nacht voorgoed gedood,   
de toekomst kleurt de morgen rood;  
ziehier hoe God vergevend is  
en hoe zijn liefde levend is.  



 
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! 

 
Schriftlezing              
 
Cantorij zingt: Lied 626: 3, 4, 5, 6 en 8           
 

Daar komt een man. De hovenier! 
mijn ogen zijn van tranen blind 
‘Wijs mij de plaats, waar ik Hem vind. 
Hij is niet hier.’ 
 
‘Maria!’ zegt hij, en terstond, 
ik zag Hem niet, maar aan zijn stem, 
dezelfde steeds, herkende ik Hem, 
toen Hij mij vond.  
 
Nu weet ik het, ik zie Hem staan 
en nader Hem. Ik heb Hem weer! 
Hij antwoordt ij, in zacht verweer: 
‘Raak Mij niet aan! 
 
Ik ben er niet voor u alleen, 
mijn andere broeders zijn er nog, 
reeds vaar ik op tot God omhoog. 
Ga! Zeg het hun!’ 
 
De Heer is waarlijk opgestaan! 
Dat weten wij, dat zingen wij. 
Hij leeft! Hij komt tot u en mij: 
Hij raakt ons aan! 

 
Paaspreek 
 
 



Zingen: Lied 641: 1 en 4 
 

Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’ 

 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: Lied 622: 1, 4, 5 en 6 (wisselzang met cantorij) 
 

Cantorij: 
Nu triomfeert de Zoon van God 
die is verrezen uit de dood, 
Halleluja, halleluja, 
met grote pracht en heerlijkheid. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
Halleluja, halleluja. 
 
Allen: 
O Gij die onze Heiland zijt, 
Die zondaars uit de dood bevrijdt, 
halleluja, halleluja, 
om uw genade en liefde leid 
ons binnen in uw heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja. 
 
 
 
 



Cantorij: 
Voor wie vertrouwen op uw woord 
ontsluit Gij zelf de donkere poort. 
Halleluja, halleluja. 
Zo laat ons dan uit alle macht 
lofzingen Hem, wiens heil ons wacht: 
halleluja, halleluja, 
 
Allen: 
Aan God de Vader in zijn troon, 
aan Christus, zijn geliefde Zoon, 
halleluja, halleluja, 
en aan de Geest zij toegewijd 
lof, dank en eer in eeuwigheid. 
Halleluja, halleluja. 

                                                                     
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Pastoralia 
 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

De kinderen komen uit de oppas 
 

Gaven 
 
Zingen: Lied 749: 3 (staande) 
 

Laat ons U ter ere zingen 
met allen, die uw troon omringen, 
één koor van mens’ en engelenstem! 
Paarlen zijn der poorten bogen, 
die nederdalen uit den hoge: 
het hemelse Jeruzalem. 
Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed 
zulk een vreugde. 
Zo juichen wij  
en roemen blij 
de glorie van uw heerschappij! 



Wegzending en Zegen, 3x Amen 
 
Zingen: Lied 132: 1 t/m 3 (ELB) 
 

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 overwonnen graf. 
U zij de Glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
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. 
 
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. 

 
Orgelspel, gaven bij de uitgang. 
 
 
 
 

Gezegende Pasen voor u en jullie! 
 
 
  
  
  
 
 


