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Welkom 

 

Orgelspel: Intochtslied 637: 1,2 

 

1. Oh, 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! 

 

2. 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. 

 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

 

Opstandingsevangelie Marcus 16: 1-8  
1Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van 
Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 2Op de eerste dag van de 
week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze 
zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf 
wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het 
was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in 
het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei tegen hen: 
‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt 
uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. 7Ga terug 
en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar 
zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’8Ze gingen naar buiten en 
vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze 
waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. 
 

Muziek: “Daar juicht een toon” 

 

Thema: Icoon: de Mirre dragende Vrouwen  

 

Kyriëgebed  

 

 

 

 

 

 

 

 



Orgelspel: Glorialied 704: 1,3 

 

Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen 

die ons van kindsbeen aan 

ja van de moederschoot 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood 

 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daar boven 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven 

Van Hem, de ene Heer 

gaf het verleden blijk 

het heden zingt zijn eer 

de toekomst is zijn rijk 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Jesaja 25: 6-9 
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. 
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!’ 
 
Orgelspel: Lied 630: 1,4 

 

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. 
 
  

 
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. 
   
Evangelielezing: 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: ‘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. 
 

Muziek: Lied 642 

 

Uitleg en Verkondiging 

 

Orgelspel: Lied 624: 1,2,3 

 

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

2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja! 
 

 3. 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! 

  

Dankgebed- Voorbeden- stil gebed- Onze Vader 

 

Muziek: U zij de Glorie  

 

Zegen 

 

 

 

Orgelspel: Lied 416 



 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
Tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

 

 

 


