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Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd digitaal 
verbonden zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 

 

      Bij de schikking 
 
De 8 flessen staan in de vorm van een hart. 
Het getal 8, samen met de uitbundige witte en gele bloemen zijn het 
teken van een nieuw begin, 
leven met het hart…..niet alleen door ogen en oren zullen we al Gods 
tekens verstaan. 
Door de liefde zullen we Jezus herkennen. 
 
Het is Pasen 
Een nieuw begin om te  
leven met het hart. 
 
 
Muziek vooraf 
 
Inleiding op de dienst 
 
Bemoediging en Groet 
 
Drempelgebed  
 
Muziek: Lied 103e | Bless the Lord my soul | Opname PGL 
 
Bless the Lord, my soul,  Prijs de Heer, mijn ziel, 
and bless God’s holy name.  en zegen zijn heilige Naam. 
Bless the Lord, my soul,  Prijs de Heer, mijn ziel, 
who leads me into life.   Hij laat mij leven. 
 
Gebed 
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Lezing: Jesaja 25: 6 - 9 
  Op 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. 
  Op deze berg vernietigt hij het waas 
  dat alle volken het zicht beneemt, 
  de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 
  Voor 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. 
  Op 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!’ 
 
Muziek: Lied 608: 1 & 3 | De steppe zal bloeien 
 
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.  
 
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. 
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Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aard en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven.  
 
Lezing: Johannes 20: 1 – 18 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
 
Muziek: Heer, ik prijs uw grote naam | Nederland Zingt 
 
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. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek: Lied 642: 1, 3 & 8 | Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
Dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 
 
’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft.  
 
Goed-nieuwsjournaal 
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Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Collecte 
 
Winnaar tekenwedstrijd 
 
Slotlied: U zij de glorie 
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
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 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 in dood 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
 
Afsluitende woorden 
 
Zending en zegen 
 
A:    AMEN (gesproken) 
 
Orgelspel 
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Collecte:  
de collecte gaat voorlopig digitaal. U kunt uw bijdrage geven via de 
collecte-app, of overmaken naar het College van Kerkrentmeesters en 
het College van Diakenen. Zie voor verdere informatie de website, de 
nieuwsbrief of het kerkblad. 
 

Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413 
Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt 
spreken, belt u dan dit nummer voor een afspraak. 
U krijgt pastoraal coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt 
tijdens de spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00 tot 
10.00 uur. 
Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar. 

 
 

www.pgleidschendam.nl 

http://www.pgleidschendam.nl/

