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Liturgie voor de morgendienst op zondag 17 april 
Eerste Paasdag  

 
 
Aanvang: 9.30u 
Voorganger: ds. Machiel Karels 
Organist: dhr. Ad Verhage 
Medewerking door Worship West 
 

Zingen: Opgestaan - Sela  

1. Toen Hij alles had volbracht 
stierf Gods Zoon; de dag werd nacht. 
De onschuldige droeg schuld. 
Onze hoop in dood gehuld. 

 
* We steken de kaars aan, het Licht van de wereld is opgestaan * 
 

2. Maar de dood hield Hem niet vast; 
Hij kwam levend uit het graf. 
Christus heeft het laatste woord; 
het wordt overal gehoord:   

3. Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, mijn Jezus leeft. 

 
4. Halleluja, Hij verrees, 
die de macht van zonde breekt. 
Zeg het voort: de liefde wint!  
Heel de kerk van Christus zingt: 
 

5. Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, mijn Jezus leeft. 

6. Door zijn leven, leven wij. 
Er is hoop, de weg is vrij. 
Niets staat tussen God en ons, 
omdat Jezus overwon! 
 

Welkom door ouderling van dienst, br. Bert Roor 

Zingen: Daar juicht een toon - NOTH 108 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
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3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle niet. 

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

 

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 

Bemoediging en groet 

BLOKJE Zingen  

In eeuwigheid (opw 799) 

1. De middag kleurde zwart. 
De hemel treurde zacht. 
Gods Zoon werd aan het kruis 
geslagen. 
Hij werd voor ons vervloekt, 
vergoot voor ons zijn bloed. 
Zo heeft Hij onze straf gedragen. 

2. Hij gaf één laatste schreeuw. 
De hemel keek en zweeg. 
Gods Zoon werd naar het graf gedragen. 
Een oorlog in het graf: 
de dood werd overmand, 
op eigen grond voorgoed verslagen. 

 
3. Opeens bewoog de grond; 
de steen werd weggerold. 
Volmaakte liefde won zelfs van het 
graf. 
Nee, dood, jij heerst niet meer! 
De Opgestane Heer 
heeft al je macht gebroken. 

3A 
Refrein: 
Want Jezus leeft in eeuwigheid: 
verrezen Heer, in heerlijkheid, 
verheven en verheerlijkt! 
Jezus, Hij leeft! 
Jezus, Hij leeft! 

 
4. Opeens bewoog de grond; 
de steen werd weggerold. 
Volmaakte liefde won zelfs van het 
graf. 
Nee, dood, jij heerst niet meer! 
De Opgestane Heer 
heeft al je macht gebroken. 

4A 
Refrein: 
Want Jezus leeft in eeuwigheid: 
verrezen Heer, in heerlijkheid, 
verheven en verheerlijkt! 
Jezus, Hij leeft! 
Jezus, Hij leeft! 

 
 
Bridge 2x: 
We zingen halleluja! 
We zingen halleluja! 
We zingen halleluja! 
Het Lam is opgestaan! 
(Refrein ) 
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Er is een Verlosser (opw 263) 

Er is een Verlosser 
Jezus, Zoon van God 
Kostbaar Lam van God, Messias 
Heilig God is Hij 
 
Jezus mijn Verlosser 
Niemand is aan U gelijk 
Kostbaar Lam van God, Messias 
Maakt van zonden vrij 
 
Refrein 
Dank U, o mijn Vader 
U gaf Uw eigen Zoon 
Uw Geest als hulp voor ons totdat 
Het werk op aarde is gedaan 
 
Ja, de dag zal komen 
Dat ik Jezus zie 
Dan zal ik mijn Koning dienen 
Voor eeuwig en eeuwig 
Refrein 
  

Leefregels vanuit Pasen – Kolossenzen 3: 1-17 (NBV ’21) 

1Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit 

aan de rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3U bent 

immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4En wanneer Christus, uw 

leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem. 

5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en 

ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6want om deze dingen treft Gods toorn degenen die 

Hem ongehoorzaam zijn. 7Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8maar nu moet 

u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, laster en vuile taal. 9Bedrieg elkaar niet langer, 

nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10en de nieuwe mens hebt aangetrokken, 

die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11Dan is 

er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, 

Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. 

12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich 

kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 
13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de 

Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de 

band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat de vrede van Christus heersen in uw 

hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 
16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle 
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wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol 

genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, 

de Vader, dankt door Hem. 

Zingen: Psalm 68: 7 (NB) 

7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 

Gebed 

Kindermoment – Paasproject bijbelklas 

BLOKJE Zingen kinderliederen 

• Wij vieren feest – Opwekking 232 

Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. 
Jezus is opgestaan! 
 
Hij heeft de dood overwonnen, 
ons van de zonde bevrijd. 
Hij stierf maar dit is het wonder: 
Hij leeft in eeuwigheid 
 
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam. 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning. 
Jezus is opgestaan! 

• Weet je dat de lente komt – Elly en Rikkert 

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. 
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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 

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

Schriftlezing: Lucas 24: 1-12 (NBV ’21)   

1Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de 

geurige olie die ze bereid hadden. 2Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen 

voor het graf was weggerold, 3en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de 

Heer Jezus niet. 4Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stralende 

gewaden bij hen. 5Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden 

tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? 6Hij is niet hier, Hij is uit de dood 

opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: 7de 

Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de 

derde dag opstaan.’ 8Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 

9De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen 

wat er was gebeurd. 10Het waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van 

Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen 

wat er was gebeurd, 11maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. 12Petrus 

echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen 

doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. 

Preek 

Zingen: gezang 218: 1, 2, 4 en 8 

1. (allen) Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 

2. (vrouwen) Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over 't ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

 4. (mannen) Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 
  

8. (allen) 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

Dankgebed en voorbede  

Aandacht voor collecte 
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Zingen: U zij de glorie - NOTH 129 

 1. 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. 
 
2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind 
En zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
3. 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 immermeer. 
 

Zegen 


