
 

  
Liturgie op Eerste Paasdag, zondag 17 april 2022  

PAASZONDAG 17 APRIL   
Eerste Paasdag, 10.00 uur De Schutse 
Ouderling van dienst: Jan Hofsteenge 
Diaken van dienst: Jenny Tjallingii 
Lector: ds. Wieger Baas 
Organist: geen  
M.m.v.: Laudando 
Collecten: 1. Werelddiaconaat; 2. pastoraat 
Kerk TV:  Abe van der Zwaag 
Inloop vanaf 09.30 uur – Koffie + Paasbrood 
De kinderen zijn welkom bij de leiding van de 
nevendienst en hebben daar Paasontbijt.  
 
De leden van Laudando 
 
Welkom en mededelingen  

aansteken van de liturgiekaars 
 
“Daar juicht een toon daar klinkt een stem.” 
1.  
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die *jubelt door Jeruzalem.  [variant : die *schalt]  
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! 
3.  
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, [variant :die] 
die vreest voor dood en helle niet. [variant: duivel] 
4.  
Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Stilte 

Woorden aan het begin 

 

Vg: 

Jullie hebben toch het teken van Jona. Ik ben meer 
dan Jona. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVIbQBuI 

 
Een steen op het graf 
Die kan er niet af 
Iedereen treurt 
Maar kijk 'es wat er is gebeurd 
 
 

De steen is weg 
De weg is vrij 
Het graf is leeg 
De pijn voorbij 
Want Jezus leeft 
En de steen is weg weg 
Helemaal weg 
 
Een steen op mijn hart 
Zo zwaar en zo zwart 
Het komt nooit meer goed 
Maar kijk 'es hier wat Jezus doet 
 
De steen is weg 
Mijn hart is vrij 
Ik voel me nieuw 
God is bij mij 
Wat Jezus leeft 
En de steen is weg 
Weg 
Helemaal weg 
Foetsie 
 
Vg 
Als we ’s morgens vroeg op het strand komen en er 
staan voetstappen, dan neemt ieder van ons aan: er 
was hier vanmorgen eerder al iemand. 
 
We gaan luisteren en meezingen met het lied, NLB 
Lied 975 
https://www.youtube.com/watch?v=6udH1glwPPY&t=
187s 
Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het Heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus´ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 
Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVIbQBuI
https://www.youtube.com/watch?v=6udH1glwPPY&t=187s
https://www.youtube.com/watch?v=6udH1glwPPY&t=187s


 

  Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 
 
Vg 
In de afgelopen 40 dagen hebben we zo goed en zo 
kwaad als dat ging ons project gevolgd.  
Vandaag is op de poster Maria te zien.  
 

 
We luisteren naar / zingen met ons projectlied mee: 
 
Een slinger van verhalen gaat 
als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat: 
dat God zijn volk bevrijdt. 
 
Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
7.  
Maria ziet wat God ons geeft: 
een lach op ons gezicht. 
Het graf is leeg, want Jezus leeft. 
God maakt de wereld licht.  
 
Refrein 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 

 

Laten wij samen op deze Paasochtend bidden:  
 
 
 

We lezen Johannes 20: 1 – 18 (lector: geen)  
Opstanding 
201 Vroeg 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. 
 5 Hij 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, 
 12 en 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.’  
14 Na 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.’  
16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om 
en zei: ‘Rabboeni!’ (Dit Hebreeuwse woord betekent 
‘meester’.)  
17‘Houd Me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet 
opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en 
zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook 
jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 
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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

ОСКРЕСЛИЙ ІСУС З’ЯВЛЯЄТЬСЯ МАРІЇ 
МАГДАЛИНІ 
201  Першого ж дня тижня Марія Магдалина 
прийшла вдосвіта, як ще було темно, до гробниці й 
побачила, що камінь від гробниці відвалений. 
2  Тож вона побігла й прибула до Симона-Петра та 
до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: 
Забрали Господа з гробниці й невідомо, де Його 
поклали! 
3  Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли 
до гробниці. 
4 Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше 
за Петра й прибув першим до гробниці. 
5  Нахилившись, побачив, що лежить полотно, 
однак він не ввійшов. 
6 Тут прибув слідом за ним і Симон-Петро; він 
увійшов до гробниці й побачив, що лежить 
полотно 
7  та хустка, яка була на Його голові; вона лежала 
не з полотном, але згорнена окремо, в іншому 
місці. 
8 Тоді ж увійшов й інший учень, який прибіг першим 
до гробниці, — і побачив, і повірив. 
9  Оскільки вони ще не знали Писання, що Він мав 
воскреснути з мертвих. 
10 Отже, учні повернулися знову до себе. 
11  А Марія стояла надворі біля гробниці й плакала. 
Плачучи, нахилилася до гробниці 
12  й побачила двох ангелів, які сиділи в білому: 
один у головах, а один у ногах, де лежало тіло 
Ісуса. 
13 Вони сказали їй: Жінко, чому ти плачеш? 
Відповідає їм: Тому що взяли мого Господа і не 
знаю, де поклали Його! 
14  Сказавши це, вона обернулася назад і 
побачила Ісуса, Який стояв, та не впізнала, що то 
Ісус. 
15 Каже їй Ісус: Жінко, чого ти плачеш? Кого 
шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже 
Йому: Пане, якщо Ти Його взяв, то скажи мені, де 
Ти Його поклав; я заберу Його! 
16  Каже їй Ісус: Маріє! Обернувшись, вона каже 
Йому єврейською мовою: Раввуні! — тобто: 
Учителю! 
17  Каже їй Ісус: Не доторкайся до Мене, бо Я ще 
не зійшов до [Мого] Отця. Іди до Моїх братів і 
скажи їм, що Я іду до Мого Отця і вашого Отця, до 
Мого Бога і вашого Бога! 
18 Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що 
бачила Господа і що Він сказав їй це. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QtHSQSAxQWY 
Hij is de rots 
Waar ik op sta 
Hij is de weg 
Waar ik op ga 
En ik zal voor Hem zingen 
Voor Hem zingen 
Zolang ik leef 
 
In het begin 
Was Hij het woord 
Hij was bij God 
En het woord was God 
En ik zal voor Hem zingen 
Voor Hem zingen 
Zolang ik leef 
 
Hij is het licht 
Dat altijd schijnt 
Van het begin 
Tot aan het eind 
En ik zal voor Hem zingen 
Voor Hem zingen 
Zolang ik leef 
 
Hij is de rots... 
 
Overdenking. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QtHSQSAxQWY


 

Laudando U zij de glorie  
634:1 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
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! 
 

Een Geloofsbelijdenis 

 
Kinderen komen hier binnen en zingen dan het 
onderstaande lied mee 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI 
Wij vieren feest (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! 
  
Tekst & Muziek: Niels van der Lingen 
© 2004 Niels van der Lingen 
  
 
 
 

Gebeden  
 
Aandacht voor de collecten: 
 
Ons slotlied NLB Lied 624: 
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! 
624:2 
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! 
624:3 
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! 
 
wegzending en zegening 
 
Ds zegt Amen. 
 
Dan spelen jullie het Oekraïense volkslied 
 
Laten we er samen zorg voor dragen dat we op een 
respectvolle manier naar dit lied luisteren.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI

