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De afbeelding op de voorkant van de orde van dienst is van Brigit Egging, 
woonachtig in Ierland en is getiteld EASTER.  
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
 
Grietinus Mollema, ouderling 
Lida Duzink, diaken 
Pier Hiemstra, lector 
Peter Westerbrink, organist 
Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. cantor Mannes Hofsink 
ds. Evert Jan Veldman, voorganger 
Gert-Jan Verheij, beeld 
Adrie Huttenga, geluid 
Elsbeth Vonkeman, koster 



VOORBEREIDING 

Orgelspel: 'Old Easter Melody (O Filii et Filiae) with Variations'  
             van John Ebenezer West (1863-1929) 
Woord van welkom 

Stilte 

Ontsteken van de tafelkaarsen    

o: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid  
       Allen gaan staan 

Groet en bemoediging 

o. Vrede u allen 
 die gekomen bent om geloof te vernieuwen 
 hoop te verkondigen en liefde te ervaren, 

want Christus is opgestaan! 
a. JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
o. Wijd is de horizon 
a. RUIM ONZE BLIK 
o. Wij staan op nieuwe grond 
a. ADEMEN GODS TOEKOMST 
o. We zijn vrij! 
a. GELOOFD ZIJ GOD! 
 
Lied: ‘Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans’- NLB 223 
               (c: 1 en 3, a: 2 en 4) 

 
 
 
 



 
 
2 Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint, 

waar zwerver, vreemdeling een haven vindt. 
’t Harde leven stelt een vraag aan God, 
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood. 
Lang leve God, zijn wereld lenen wij. 
Leve de Geest, Zij roept ook ons erbij. 
Leve de Zoon, Hij zegent wat Hij kan. 
Hij zegent vredezoekers, leef ervan. 

3 Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan, 
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan. 
Wees een teken van de tijd die komt, 
een zee van vrede, alle haat verstomt. 
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij. 
Leve de liefdesduif, de Geest masakt vrij! 
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop: 
ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood. 

4 Opstaan, mensen, zet je feestmuts op, 
een eind aan wachten: wereld op zijn kop! 
Toeters, drums, viool, trompet, gitaar: 
kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar. 
Lang leve God, Hij deelt met ons de wijn. 
Leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn. 
Leve de Zoon, Hij zet de tafel klaar. 
Je weet niet beter: altijd jubeljaar! 

      Allen gaan zitten 

 



Kyrie en Gloria 

o.: Laten we roepen tot God om zijn ontferming  
     over alle nood van de wereld  
     En laten wij zijn naam prijzen 
     Want wie is zo vol moederlijke ontferming,  
     zo rijk aan goedheid en vrede? 

Zingen: ‘Glorie de Eeuwige’ – NLB 299f 

 



 

 
       NLB 299f 

 
DIENST ROND HET WOORD 
 
Groet  
v : De Eeuwige zal bij u zijn 
a : OOK U ZAL GOD BEWAREN 
 
Gebed van de zondag 
v : …………… 
     door Jezus Christus onze Heer 
a : AMEN 
 
 
Het verhaal van Mirjam en Micha 

waarna we zingen: 

 



 

 

Lezing: 1 Petrus 1, 1 – 12 (NBV21) 

11Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als 
vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië 
verblijven, 2door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de 
Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus 
besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed. 
3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 
barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de 
dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. 4-

5Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, 
in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U 
ziet de redding tegemoet, die klaarligt om aan het einde van de tijd 
geopenbaard te worden. 6Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw 
verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7Zo kan de 
echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk 
goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer 
en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 8U hebt Hem lief 
zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in 
Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9omdat u het 
einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 10Wat die redding inhoudt, 
trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de 
genade die u ten deel zou vallen. 11Zij probeerden vast te stellen op 
welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen 
werkzaam was, doelde toen deze voorzegde dat Christus zou lijden en 
daarna in Gods luister zou delen. 12Er werd hun geopenbaard dat deze 
boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u – de boodschap die 



u nu verkondigd is door hen die u het evangelie hebben gebracht, 
gedreven door de heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het 
zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. 
 
Lied: ‘Geen taal bij machte U te meten’ – NLB 850 
               (c.: 1 en 3, a.: 2, 4 en 5) 

 

2 Wie was erbij toen Gij de zeeën, 
de chaos tot bedaren riep? 
Waar waren wij toen Gij het leven, 
het nijlpaard en de pijlstaart schiep? 

3 Wie zijn wij dat wij zouden weten 
de oorsprong van wat leven is, 
de tijd door U ons toegemeten 
de toekomst, uw geheimenis? 

4 Hoe zouden wij U kunnen peilen? 
Ons meetsnoer is zo klein en broos. 
Verborgen blijven uw geheimen, 
uw schepping maakt ons sprakeloos. 

5 Geen mens bij machte uit te leggen 
wat in uw plan besloten ligt. 
Wij hebben het van horen zeggen 
en dorsten naar uw onderricht. 

 
 

 



 

Lezing: Johannes 20 vers 1 - 18(NBV21) 

201Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam 
Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was 
weggehaald. 2Ze liep snel weg, 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 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. 

Cantorij:  
‘Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Maria! Houd mij niet vast, want 
ik ben nog niet opgevaren naar de Vader: maar ga naar mijn broeders en 
zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader, en uw Vader, naar mijn God en uw 
God.  

Muziek: Nico Verrips 

 
18Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de 
Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had. 
 
 
 
 
 



 
 
Evangelie-acclamatie: 

 
 
Overweging 
 
Lied: ‘Tussen waken tussen dromen’ – NLB 631 
(c.: 1 en 3, a.: 2 en 4) 

 
 

2 Zij die zich als eersten buigen 
over leven in haar schoot 
zijn op Pasen kroongetuigen 
van nieuw leven uit de dood. 
Vrouwen hebben Hem ontmoet, 
weten zich bevrijd voorgoed. 



 

3 Uit een sprakeloos verleden 
weggeschoven, ongehoord, 
wordt een nieuwe tuin betreden, 
open is de laatste poort, 
sluiers worden weggedaan: 
het is tijd om op te staan. 

4 Lente kleurt de kale bomen, 
door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 
zo wordt alles nieuw gemaakt. 
Juichend stemt het leven in 
met de toon van het begin. 

 

GEBEDEN EN GAVEN. 

Mededelingen door diaken 

Gaven  
  1e Collecte:  
  2e Collecte:   

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief   

Dankgebed en voorbeden 
Na de woorden: ‘tot U bidden wij’

  
      (Lb 368f) 
De kinderen keren terug 
 
 

 

 

 



MAALTIJD VAN DE HEER 

Ook de gasten in ons midden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 
de viering van de Maaltijd van de Heer. De volgorde is van achter uit de kerk naar 
voren. Een van de ouderlingen geeft aan wanneer het uw beurt is. Wijn en 
druivensap worden i.v.m. Covid-19 geschonken in kleine bekertjes. Voor mensen 
met een glutenallergie is er matze i.p.v. brood. 

 
- Nodiging 
  v : Dit is de tafel van de Heer. 
    Niet de tafel van een of ander kerkgenootschap. 
    Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig  
    met de lofprijzing in te stemmen 
    en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen  
    Telkens als wij samenkomen rond de tafel 
    deelt Christus het brood, schenkt Hij de wijn. 
 
- De grote lofprijzing 
   v : Vrede met u allen 
   a : Vrede ook met u 
   v : De harten omhoog! 
   a : We heffen ze op tot de Heer 
   v : Laten wij danken de Heer onze God 

    a :   Het past ons de Heer te danken  

- Dankzegging 
   v : U komt onze dank toe, Heer onze God. 

 U noemde ons uw Naam.  
 U toonde ons uw hart. 

De wildernis wordt tot een tuin. 
Wie zich vergeten waande 
mag in het midden staan  

 Uw Naam is Bondgenoot. 
Uw Naam is Mensenredder. 

 Daarom verheffen wij onze stem 
om samen met al uw mensen, 
allen die lijden en strijden 
en allen die door U zijn opgericht, 
heel het volk van uw liefde, 
U toe te zingen: 

 
 
 



- Sanctus (Heilig)  en Benedictus (Gezegend) 

 

 
         NLB 404f 

Gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want Hij die ten onder ging aan mensen als wij 
en die als graankorrel in de aarde is gezaaid, 
stond op om onze reisgenoot te zijn  
het levenslicht op ons pad  

   en de lamp voor elke voet 



Hij heeft in de nacht van de overlevering 
het brood genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
en gezegd: 

Neemt en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 
doe dit tot mijn gedachtenis. 

 Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven  

   en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

  
- Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21)  

 
- Vredegroet 

v.:  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
a.:  en met uw geest 
v.:  Wensen wij elkaar de vrede van Christus 



- Agnus Dei (Lam Gods) 

   
       NLB 408f 
- Delen van brood en wijn 
  Tijdens de avondmaalsviering zingt de Cantorij: 

  Alleluia - Romuald Twardowski (*1930) 
 
 
- Dankgebed 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZENDING EN ZEGEN 
 
Lied: ´U zij de glorie´ - NLB 634 

 

2 Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht; 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

        
Zegen door allen beantwoord met: 

 
- Orgelspel: 'Heut triumphieret Gottes Sohn' BWV 630     
                  Johann Sebastian Bach  (1685-1750) 
 


