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ORDE VAN DIENST
Orgelkoraal: “Christ lag in Todesbanden” (J.S. Bach)
Korte stilte
Zijt Gij mijn God
Stem: Zijt Gij mijn God, ben ik uw mens nog, Here?
Doet Gij vergaan wie zich van U afkeren,
laat Gij mij over aan mijn lot?
Geef toch een blijk
van weten en vergeven!
Ik roep U uit de diepten van het leven,
de diepten van het dodenrijk.
Gij zelf deed, Heer,
mij weg van voor uw ogen.
Red mij! de waatren zijn om mij bewogen,
breng uit de zee mijn leven weer!
Lied: “Waar de nacht de mensen houdt omvangen”
1. Waar de nacht de mensen houdt omvangen,
willen wij ons keren naar het licht
dat door God in Christus is ontstoken,
Morgenster die ons de dag bericht.
Refr. Want dit licht is sterker dan het duister,
waaruit ooit de dag werd opgericht.
Waar de schaduwen nog alom heersen
keren wij de ogen naar dit licht!
2. Valt het lijden van de hulpelozen
als een schaduw zwaar op onze weg,
laten wij het kruis van Christus dragen
waarin ons de dag is aangezegd. Refrein:

3. Laten wij ook nu de kaars ontsteken
als een teken dat de dood weerspreekt,
als een licht voor wie de hoop verloren,
als een licht waarbij de strijd verbleekt. Refrein:
AANSTEKEN VAN DE PAASKAARS
We ontsteken het licht van Christus
LOF VAN HET LICHT
Zingen: Lied 600
1 Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

2 Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3 Licht, aan liefde aangestoken,
Licht, dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

4 Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

V. Laat het licht Heer onze God,
dat Gij in ons midden hebt ontstoken,
laat deze kaars teken zijn,
waaraan wij ons koesteren,
wijs ons de weg in het licht van Pasen.
5 Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
Pasen vandaag / Paasgroet
Pasen in deze dagen
De Heer is waarlijk opgestaan.
Ja, waarlijk opgestaan!
Halleluja!
V. Heer, open mijn lippen
G. MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER.
V. God, kom mij te hulp
G. HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. AMEN
♫ Lied: “Prijs de dag dat Hij verrees” (Llvo2-47)
1. Prijs de dag dat Hij verrees,- Halleluja!
Ons de nieuwe morgen wees,- Halleluja!
Christus heeft ons door de nacht,- Halleluja!
Dichter bij de dag gebracht.- Halleluja!
2. Blaas vandaag trompetten aan. - Halleluja!
Vier het feest van volle maan - Halleluja!
met het lied in ieders mond: - Halleluja!
God vernieuwt zijn trouwverbond. - Halleluja!
3. Christus, uw getuigenis - Halleluja!
dat Gods Naam bevrijder is, - Halleluja!
bindt ons samen, vuurt ons aan - Halleluja!
vrolijk met u mee te gaan. - Halleluja!

4. Zing met opgeheven hoofd - Halleluja!
van wat deze dag belooft: - Halleluja!
hoe in Hem, dit nieuw begin - Halleluja!
alles zijn bestemming vindt. - Halleluja!
5. Als de schepping wordt bekroond, - Halleluja!
God zelf bij de mensen woont, - Halleluja!
iedereen te bloeien staat: - Halleluja!
prijs de dag die komen gaat. - Halleluja!
Morgengebed
Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt
en koestert
met zijn stralen, –
wek Gij God,
zo ook mij!
Zoals de zon
geen dag
ons in het donker laat, –
laat mij uw trouw
ook nu weer dagen!
Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd,
maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U,
mijn Zon,
mijn dag, mijn licht!

Sytze de Vries

Lied 217 “De dag gaat open voor het woord des Heren”
1. De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht hij ons tesamen,
God onze Vader.

3. Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiiing.
Lezing: Exodus 14: 9-14
9-10

De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn
kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen
naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze
de HEER luidkeels om hulp. 11Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons
hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit

Egypte weggehaald? 12Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als
slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn”?’ 13Maar
Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor
u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer
terugzien. 14De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’
Lied 605 “De toekomst is al gaande”
1. De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.

2. De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

3. De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.

4. De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.

5. De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.
Lezing: Johannes 20: 1-18
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. 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.
11
Maria 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.
Meditatie

Lied 608 “De steppe zal bloeien”
1 De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht,
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.
de steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

2 De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen,
als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

3 De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond
en wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
Bloemengroet & collecte
Wij gedenken

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Gebeden
Lied: “Zeg het aan ieder dat Hij leeft” (ZG 3-19)
1 Zeg het aan ieder dat Hij leeft,
en - waarlijk opgestaan! temidden van de mensen leeft
om zo ons voor te gaan.

2 Laat allen weten, geef het door:
dit hoopvol nieuw bericht,
hoe Hij een hemels koninkrijk
op heel de aarde sticht.

6 De derde dag: Gods roepend woord
kleurt heel de aarde in.
Een groene lente plant zich voort
zoals in het begin.

8 Het scheidend woord van God gebood!
Aan banden zijn gelegd
de donk're machten van de dood;
Gods hand doet wat Hij zegt.

Zegenbede
Orgelkoraal: “U zij de Glorie”
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