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VOORBEREIDING 
 

Muziek  
 

Zang   Lied 645: 1, 2 en 6 
 

Zing ten hemel toe, 
juich en jubel Gode, 
want Hij wordt niet moe 
voor ons uit te gaan 
als een vuur vooraan 
levenden en doden! 
 

Christus onze Heer 
is voor ons gestorven 
en Hij daalde neer 
in het doodsgebied, 
deed de dood te niet 
in de nieuwe morgen. 
 

Daarom, zing Hem toe! 
Hij is onze Heiland. 
Word zijn lof niet moe! 
God is opgestaan 
om de hand te slaan 
aan de oude vijand. 
 

Welkom 
 

Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
 

Drempelgebed 
v: Eeuwige,  
    op deze blijde dag 
    is ons de toegang gebaand 
    tot Uw toekomst. 
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    Overwonnen is de dood. 
    De aarde is herschapen in een hemelse tuin. 
    Schenk ons Uw liefde en warmte 
    nu wij door Uw Geest tot leven zijn gewekt. 
a: Door Uw zoon Jezus Christus, onze Heer. 
    Amen 
 

Zang   Lied 139: 1 en 4  
 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 

Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in ’t hemels licht, 
al daalde ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen. 
 

Gebed 
Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap,  
als de kale takken weer groen worden,  
wanneer de dagen lichter worden 
en de lucht vol is van vogels,  
dan is het tijd om Pasen te vieren. 
 

Schijnbaar was alles dood.  
Maar diep onder de grond 
en in het verborgene bloeit nieuw leven op: 
overwinning op de dood, nieuwe schepping. 
 

Zo was het ook met Jezus van Nazareth: 
schijnbaar was het met Hem afgelopen  
en was alles grondig mislukt; 
maar toch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw  
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bij God en te midden van ons,  
en Hij leidt alles naar zijn vervulling. 
 

En zo is het uiteindelijk met alles en allen: 
wat echt is en goed, overleeft,  
ondanks de schijn van het tegendeel.  
Pasen is het feest van het nieuwe leven. 
Dat wij onderdeel mogen worden van dit feest. 
Amen 
 

Kyrie   Lied 301c 
 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 
 

Gloria   Lied 655: 1 t/m 5 
 

Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 
 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 

Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 

De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 

Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Woord voor de kinderen   ‘Ds. Beer en de tuin vol liefde’ 
 

Zang   Lied 617: 1, 4, 5, 6 en 9 
 

De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja, halleluja, 
de nacht des doods voorbijgegaan. 
Halleluja, halleluja! 
 

Drie vrouwen namen specerij, 
halleluja, halleluja, 
vroeg in de morgen kwamen zij. 
Halleluja, halleluja! 
 

Zij naderden bezorgd het graf, 
hallelluja, halleluja, 
Wie wentelt straks de steen ons af?' 
Halleluja, halleluja! 
 

Maar zie de steen was weggedaan, 
halleluja, halleluja. 
Een engel sprak de vrouwen aan: 
halleluja, halleluja! 
 

Uw Heer die hier gebonden lag, 
halleluja, halleluja, 
verrees op deze heil'ge dag.' 
Halleluja, halleluja! 
 

Eerste Testament   Hooglied 7: 10-13, 8: 6,7 
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Film: ‘De Sint Maartenshof’   met zang: Lied 982  
 

In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 
 

Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
 

In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 
 

Tweede Testament   Johannes 20: 1–10 
 

Zang   Lied 626: 1 t/m 4 
 

Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg, 
de lente bloeit maar antwoordt niet. 
Er is geen troost voor mijn verdriet: 
de Heer is weg! 
 
 
 



7 

 

 
Wie ik ontmoette sprak ik aan, 
de eng'len wenkten bij het graf, 
maar niemand die mij antwoord gaf. 
Waar is Hij dan? 
 

Daar komt een man. De hovenier! 
– mijn ogen zijn van tranen blind – 
‘Wijs mij de plaats, waar ik Hem vind. 
Hij is niet hier.’ 
 

‘Maria!’ zegt Hij, en terstond, 
ik zag Hem niet, maar aan zijn stem, 
dezelfde steeds, herkend' ik Hem, 
toen Hij mij vond. 
 

Tweede Testament   Johannes 20: 17–18 
 

Muziek  
 

Overweging 
 

Zang   Lied 643: 1, 2 en 9 
 

Zing nu de Heer! Hij zag ons aan, 
maakte de nacht tot morgen. 
Hij die ons riep in ’s Vaders naam, 
heeft ons bevrijd van zorgen. 
 

Diep in de donkere aarde ging 
’t lichaam van onze Here 
om als het woord der opstanding 
levend terug te keren. 
 

Jubel, want die in aarde lag, 
zit op de troon verheven! 
Jubel, want elke blijde dag 
is ons zijn woord tot leven! 
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DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

Voorbeden 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 
a: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 

Stil gebed 

 
Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij aan anderen vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 

Inzameling van de gaven 
 

Bestemming van de giften: 
1 Hulp aan Oekraïne 
2 Kerk 
3 JOP, PaasChallange 2021 
 

Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van de kerk:  
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.  
In verband met de verdere verwerking graag voor aanstaande woensdag. 
 

Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + maand’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk + maand’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ‘datum + doel’. 
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U kunt ook bijdragen door middel van de Givt-app. 
 

Met de Givt-app kunt u tot aanstaande woensdag 
door middel van het scannen van de afgebeelde 
QR-code geven aan de bovenstaande doelen. 
 

U kunt na het openen van uw app via het ‘+’ teken 
3 collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna 
scant u de QR-code en kunt u de collecte voltooien. 
 

Slotzang   Lied 624: 1, 2 en 3 
 

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! 
 

Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 
 

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! 
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Zegen 
v: De Eeuwige zij voor je 
    om je de juiste weg te wijzen. 
 

    De Eeuwige zij achter je 
    om je in de armen te sluiten 
    en te beschermen tegen gevaar. 
 

    De Eeuwige zij onder je 
    om je op te vangen 
    wanneer je dreigt te vallen. 
 

    De Eeuwige zij in je 
    om je te troosten 
    wanneer je verdriet hebt. 
 

    De Eeuwige omgeve je 
    als een beschermende muur 
    wanneer anderen over je heen vallen. 
 

    De Eeuwige zij boven je 
    om je te zegenen. 
 

    Zo zegene God je, vandaag, morgen 
    en tot in eeuwigheid. 
 

a: Amen 
 

Muziek  
 


