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Lied vooraf      HH 207 
 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt? 
Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer uit! 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid. 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit. 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt? 
Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer uit! 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft? 
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan! 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan, 
maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft? 
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan! 

 
Lied     You Tube HH 177 
 

Heer, ik prijs uw grote naam; heel mijn hart wil ik U geven, 
want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf; uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

 
Welkom Thea Oosterveen 
 
 
 
 DIENST VAN VOORBEREIDING 
 
Intochtslied      637 
 

O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
De Vader laat niet in het graf 
zijn 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!  
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lied       150 
 

Loof God, looft Hem overal. 
Loof de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Gebed 
 
Lied     You Tube HH 691 
 

Vertel het aan de mensen 
wie liefde heeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
wie vrede geeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
dat Jezus leeft. 
Vertel het aan de mensen. 
 
Want iedereen moet weten 
wie liefde heeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten 
wie vrede geeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten 
dat Jezus leeft. 
Iedereen moet weten. 
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 DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest   
 
Wandeling door de tuin 
 
Schriftlezing   Johannes 20:1-10 
 

Vroeg 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. Ze 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.’ Petrus 
en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere 
leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich 
voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam 
Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek 
die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een 
andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf 
in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood 
moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. 
 

Wandeling door de tuin 
 
Schriftlezing   Johannes 20:11-18 
 

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en 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. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben 
mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Na deze woorden 
keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ 
vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt 
weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus 
zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘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.’ Maria 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. 
 

Lied       HH 182 
 

Maria kwam bij het graf 
en huilde om haar Heer. 
De grote steen was weggerold 
en Jezus was er niet meer. 
Maar een engel zei plotseling: 
‘Weet je niet meer 
wat Hij gesproken heeft?’ 
 
refrein: 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, Hij leeft. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, Hij leeft. 
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De discipelen waren zo moe; 
ze treurden om de Heer. 
Waar moesten ze nu nog naar toe? 
Hun meester was er niet meer. 
Maar Maria riep plotseling: 
‘Hij heeft gedaan 
wat Hij gesproken heeft!’ 
refrein 

 
Preek 
 
Lied       Projectlied: refrein, 7, refrein 
 

refrein: 
Wij bidden om een nieuw begin 
een nieuw begin van leven. 
God, stuur ons toch uw wereld in 
om liefde door te geven. 

 
Jezus gaf hoop aan de mensen in nood. 
Maar wie hielp Hem in het uur van zijn dood! 
God laat niet los waar Hij ooit aan begon. 
Hij geeft het leven als licht van de zon. 
refrein 

 
 
 
 DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Afkondiging overlijden    Lied ? 
 
Dank- en voorbeden 
 
Gaven 
 
>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald 
 
Lied       634 
 

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! 
 
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! 

 
Zegen 


