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ZINGEN VOOR DE DIENST: Evangelische Liedbundel 122 
 

 
 

Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held.  
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 

 

Want nu de Heer is opgestaan 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 
 





 

Lied 625 
 

 
 

Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 
Diep in het graf is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan. 

 

Zaad van God, verloren in de harde steen 
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen -  
heen is de nacht, de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven als het groene graan. 

 
  





 

BEGIN VAN DE DIENST (allen gaan staan)  
 

GROET 
voorg. De Heer is opgestaan! 
kind De Heer is echt waar opgestaan. 
allen De Heer is waarlijk opgestaan! 
 

AANSTEKEN VAN DE TAFELKAARSEN AAN DE PAASKAARS - WE ZINGEN LIED 637: 1 
 

 
 

BEMOEDIGING EN GEBED VAN TOENADERING 
 

v Wij vinden hulp en steun bij de Heer 
 die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 die altijd trouw blijft en ons, het werk van zijn handen,  
 nooit in de steek zal laten. 
k Wat een feest dat U ons steeds weer nieuwe kansen  
 geeft. Uw licht overwint alles wat donker is. 
v Onze geest heeft uw licht nodig, 

onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. 
k Geef ons uw licht en uw vuur! 
a Amen. 
 

VERVOLG AANVANGSLIED: Lied 637: 4 
 

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!  (allen gaan zitten) 





 

GEBED VAN PAASMORGEN 
 

HATIKWA:  “How marvelous are the works” 
Hoe schitterend zijn de werken van de Heer, hoe volmaakt zijn wegen. 
Hoe wonderbaar is zijn glorie en eer, groot is de naam van de Heer. 
Groot is de God van Israël, Hij alleen is de Koning der koningen. 
Groot is de God van Abraham, zijn majesteit is over alles. 
Hij is de Heer over alles, Prijs de Heer! 
 

 “Hosanna aan Israëls Heer” 
 

MOMENT MET DE KINDEREN  
 

GEBED OM VERNIEUWING DOOR DE GEEST VAN GOD 
 

SCHRIFTLEZING: Lukas 24: 1-12 - TUSSENZANG: Lied 631: 1, 2, 4 




Zij die zich als eersten buigen 
over leven in haar schoot 
zijn op Pasen kroongetuigen 
van nieuw leven uit de dood. 
Vrouwen hebben Hem ontmoet, 
weten zich bevrijd voorgoed. 

Lente kleurt de kale bomen, 
door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 
zo wordt alles nieuw gemaakt. 
Juichend stemt het leven in 
met de toon van het begin. 





 

HATIKWA:  “Christ the Lord is risen today!” 
Christus de Heer is vandaag verrezen, zing mensen en engelen: Halleluja. 
Zing hemel en antwoord aarde: Halleluja! Dood, waar is uw angel? Waar 
uw overwinning, o graf? Liefde ’s verlossend werk is volbracht, de strijd 
gestreden, de toegang tot het paradijs geopend. We stijgen op naar waar 
Christus ons leidt, we volgen ons verheerlijkt Hoofd, Halleluja! 

 

PREEK  
 

HATIKWA: “We have seen the risen Lord” 
 

In het donker waren we gekomen om Hem te zalven, plotseling zagen we een engel 
en wisten we: Hij is opgestaan. 
We liepen naar Emmaüs, we waren hulpeloos en hopeloos, toen kwam die ander 
erbij en wisten we: Hij is opgestaan. 

We hebben de opgestane Heer gezien, we hoorden zijn zachte stem: wees niet 
bang. We voelden zijn overwinnende kracht, we hebben Hem gezien. 

We waren aan het vissen en vingen niets, in het morgenlicht riep een man vanaf de 
kant en wisten we: Hij is opgestaan. 

 

LIED NA DE PREEK 624 
 







 

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 heem'len Heer,  
halleluja. 
Eng'len juub'len Hem ter eer,  
halleluja!



BEVESTIGING EN HANDOPLEGGING 
 

Presentatie – Opdracht – Gelofte 
 

Handoplegging (aan alle ambtsdragers) 
 

Vraag aan de gemeente (de gemeente gaat staan): 
 

Gemeente van Hillegom, dit zijn uw ouderlingen en diakenen. Wilt u de 
nieuwe ambtsdragers in uw midden ontvangen, wilt u hen allen hooghouden 
in hun ambt en hen dragen in uw gebeden? Gemeente, wat is daarop uw 
antwoord? 
Gemeente: Ja, van harte! 
 

Zegenlied: Lied 363 
 




 





 


    (allen gaan zitten)



DANKZEGGING – VOORBEDEN – STIL GEBED – “ONZE VADER” 
 

HATIKWA: “Creation will be at peace” 
Op de heilige berg van de Heer zal alle oorlog en strijd stoppen; de schepping zal 
tot rust en vrede komen. De wolf en het lam zullen bijeen liggen, koe en berin 
samen weiden, een klein kind zal ze leiden. Luipaard en geit zullen samen grazen, 
de leeuw zal stro eten, er zal geen oorlog meer zijn. De schepping zal tot rust en 
vrede komen. 

 

MEDEDELINGEN 
 

COLLECTEMOMENT 
 

SLOTLIED (staande): “U zij de glorie” (traditioneel) 
 

 
 





 

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind, 
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’ 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In zijn goddelijk wezen, is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 

ZEGEN 


ORGELSPEL 


We nodigen u en jullie van harte uit om de ambtsdragers voor in de kerk  
geluk, sterkte en Gods zegen te wensen in hun ambt. 

We doen dit nog zonder elkaar een hand te geven. 
 





 





 

 

 
 
 
 
 

Zoekend naar toekomst 
 

Zoekend naar toekomst 
tast ik, God,  

naar U. 
 

Ik weet niet hoe ik verder moet – U weet een weg, altijd 
ik word belaagd door leugens – U kent de waarheid 

ik word bedreigd door de dood – U bewaart mijn leven 
ik zie geen hand voor ogen – U ontsteekt mijn licht. 

 
Ik kom om van de honger – U deelt met mij Uw brood 

ik sterf van de dorst – U schenkt mij levend water 
ik ben bang voor dieven en rovers – U sluit mijn deur 

ik dwaal bij U vandaan – U blijft de goede herder. 
 

Draag ik geen vrucht – U bent mijn wijnstok 
en als mijn lichaam vergaat  

bent U mijn opstanding,  
mijn leven. 

 
Zoekend naar toekomst 
ben ik thuis, mijn God –  

bij U. 
 

André F. Troost 


