
 

 

Zingen: NLB 650: 1, 2, 3, 4 en 7 
 
Overdenking: ‘Opgewekt hart’ 
 
Muziekfilmpje: ‘You raise me up’ door Rixt, Gerrit en Marco Ryp-
ma 
 
Meditatief orgelspel 
Tijdens deze muziek: Aansteken kaarsjes door alle aanwezigen 
voor zieken, verpleegkundigen, artsen, leraren, overheid en ieder-
een die door de crisis is getroffen 
 
Gebeden  
 
Afkondiging van de collecte  

Muziekfilmpje: Nederland zingt: ‘U zij de glorie’  
   
Zegen 
 

Na de dienst is er orgelspel 

Wilt u het Rode Kruis ondersteunen in de strijd tegen corona 
in Nederland en wereldwijd ook in vluchtelingenkampen? 
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Voorganger: De Heer is opgestaan 
Allen:  De Heer is waarlijk opgestaan 

Welkom  
 
Bericht van overlijden 
 
Antifoon voor de Paasmorgen: NLB 614 (Voorganger) 
 
Muziekfilmpje: Psalm 139: 1 en 6 
 
Antifoon voor de Paasmorgen: NLB 614 (Voorganger) 
 
Votum en Groet 

Gebed 
 
Zingen: NLB 624: 1, 2 en 3 (voorspel trompetsolo, daarna or-
gelbegeleiding) 
 
Lezing: Judith Herzberg, ‘27 liefdesliedjes’ – liedje 3 en liedje 
24 (ds. Dussie Hofstra) 
 
Muziekfilmpje: ‘What a wonderful world’ 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw is - in tijd en eeuwigheid 
Allen: En die het werk van zijn hand niet loslaat 
V:  Genade en vrede in overvloed  
Allen: Amen  

Voor de dienst is er Orgelspel 
 
Aanwezigen komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter af-
stand van elkaar zitten 
 
Trompetspel 
 
Woord van Nieuw Begin 

 

 

Bijbellezing: Johannes 20: 1-18 

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, 
kwam Maria Magdalena 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 we-
ten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de an-
dere 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 als eerste bij 
het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en ging geloven. 
Want ze hadden nog geen weet van het Schriftwoord dat hij uit 
de doden moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. 
Maar Maria bleef staan bij het graf, en huilde. Huilend boog ze 
zich naar het graf, en aanschouwde dat daar twee engelen zit-
ten in witte gewaden, één bij het hoofdeind en één bij het voe-
teneind, daar waar het lichaam van Jezus heeft gelegen. En zij 
zeiden tot haar: ‘Vrouw, waarom huil je?’ Zij zei tot hen: ‘Ze heb-
ben mijn Heer weggehaald, en ik weet niet waar ze hem hebben 
neergelegd!’ Terwijl zij dit zei, keerde ze om, naar achter, en 
aanschouwde dat Jezus daar staat. Maar ze wist niet dat het 
Jezus was. Jezus zegt tot haar: ‘Vrouw, waarom huil je? Wie 
zoek je?’ Zíj dacht dat het de tuinman was en zei tot hem: ‘Heer, 
als ú hem hebt weggehaald, zeg me dan waar u hem hebt neer-
gelegd; dan zal ik hem ophalen!’ Jezus zei tot haar: ‘Maria!’ 
Ze keerde om en zei tot hem in het Hebreeuws: ‘rabbóeni!’ – dat 
wil zeggen: leermeester! Jezus zei tot haar: ‘Houd me niet vast, 
want ik ben nog niet opgeklommen naar de Vader; maar ga naar 
mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opklim naar 
mijn Vader, die ook jullie Vader is; naar mijn God, die ook jullie 
God is.’  
Toen Maria Magdalena bij hen aankwam verkondigde ze aan de 
leerlingen: ‘Ik heb de Heer gezien,’ en dat hij deze dingen tot 
haar had gezegd. 


