
Liturgie 
voor de gezamenlijke Paasochtenddienst op zondag 12 april 2020, 

aanvang 10.00 uur, vanuit de Hervormde Kerk. 
Online te volgen via www.hervormddenham.nl – Kerktv  

en www.kerkdienstgemist.nl 
 
Voorgangers:   Ds. G. de Goeijen 
     Ds. R.D. van Horsveld 
     Ds. D. de Jong  
Ouderling van dienst: Gerrit Borkent 
Organist:    Bram Jaspers 
M.m.v:    Solisten en trompettist  
 

 
Orgelspel 
 
Solistes zingen:  “Wohl mir, dass ich Jesum habe," en "Jesus bleibet 
meine Freude,"uit cantata "Herz und Mund und Tat und Leben" BWV 
147 van J.S. Bach 
 
 
Welkom 
 
Lied: NLB 624 
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. Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
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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 jub'len Hem ter eer, 
halleluja! 
 
Groet: 
Voorganger:  De HEER is opgestaan! 
Gemeente   :  De HEER is waarlijk opgestaan! 
Voorganger:  Christus deed de dood te niet. 
Gemeente   :  De HEER is waarlijk opgestaan! 
Voorganger:  Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij  

juichen en ons daarover verheugen. 
Gemeente:     De HEER is waarlijk opgestaan! 
 
Votum 
 
Lied: Psalm 118: 1 en 6  
Solisten: 1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
Allen: zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Solisten: Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Allen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Solisten: Dit zij het lied der priesterkoren; 
Allen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Solisten: Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 



Allen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
6. Des Heren hand is hoog verheven, 
des Heren rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des Heren werk. 
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood. 
 
Gebodslezing: Romeinen 6: 6-14      (NBG ‘51) 
6dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat 
aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij 
niet langer slaven der zonde zouden zijn; 7want wie gestorven is, is 
rechtens vrij van de zonde. 8Indien wij dan met Christusgestorven 
zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, 9daar wij weten, 
dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de 
dood voert geen heerschappij meer over Hem. 10Want wat zijn dood 
betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven 
betreft, leeft Hij voor God. 11Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij 
wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God 
in Christus Jezus. 12Laat dan de zonde niet langer als koning heersen 
in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt 
gehoorzamen, 13en stelt uw leden niet langer als wapenen der 
ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste 
van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en 
stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van 
God. 14Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want 
gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. 
 
Lied: ELB 131 
Allen: 1. Nu is het Pasen – Jezus leeft! 

Komt allen, sluit u aan – 



die onze dood verslagen heeft: 
de Heer is opgestaan! 

 
Vrouwen: 2. O blijf niet achter, aarzel niet, 

ga mee, de wereld door; 
Hij gaat door heel zijn rijksgebied 
ons zegevierend voor. 
 

Mannen: 3. Nu zal geen grens meer scheiding zijn, 
geen ras, geen kleur, geen taal, 
o landen, volken, groot en klein, 
Hij roept u allemaal! 

 
Vrouwen: 4. Geen macht in hemel en op aard 

maakt Pasen ongedaan, 
en wie zich achter Christus schaart 
zal vrede binnengaan. 
 

Mannen: 5. Want welke vijand ons bedreigt, 
zijn wapen deert ons niet – 
als eens de laatste vijand zwijgt 
klinkt nog dit vrolijk lied. 
 

Allen: 6. O hoor, de klokken luiden blij, 
komt allen, sluit u aan, 
dan zeggen, zingen, juichen wij: 
de Heer is opgestaan! 

 
Gebed 
 
Moment voor de kinderen 
 
Kinderlied: ELB 425 
Dit is de dag, dit is de dag,  
Dit is de dag, dit is de dag,  



die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij, wees daarom blij 
en zingt verheugd en zingt verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft.  
Weest daarom blij en zingt verheugd.  
Dit is de dag, dit is de dag, die de HEER ons geeft. 
 
Schriftlezing: Johannes 20: 1 - 18      (NBV) 
1Vroeg 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. 
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. 
 
Verkondiging 
 
Lied: ELB 122 met recitatieven door solisten 
 
Recitatief (Lucas 24:6) 
en de engel zeide tot hen: "Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij 
is hier niet want Hij is opgestaan." 
 
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans’ Jeruzalem; 
een heerlijk morgen licht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
Recitatief (Jesaja 9:5b) 
en men noemt hem "Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige 
Vader, Vredevorst!" 
 
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held, 
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
Wie in ’t geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 
 



Recitatief (Openbaring 21: 5a) 
En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: "Zie, Ik maak alle dingen 
nieuw."  
 
4. Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven, door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Inzameling der gaven 
Tijdens de inzameling zingen de solistes ‘I know that my Redeemer 
liveth’ (G.F. Händel) 
 
Dank- en voorbeden 
 
Lied: ELB 132 (m.m.v. solisten) 
1. U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald’ een 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. 
Wees dan volk des Heren, 
blij en welgezind, 
en zeg telkenkere Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 



In zijn god’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


