
 
 
 

In deze dienst doen 
John van Maurik en Miranda van der Stelt-de Jong 

belijdenis van hun geloof. 
 
 
 
 
Organist:   Peter Veen 
Lector:   Adrie Hoffman 
Voorganger:  ds. Annette Driebergen 
  



Voor de dienst zingen we Lied 624  
 
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! 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
 
We gaan staan voor de Paasgroet 
v.: We zijn gekomen 
 om het leven te vieren, 
 om hoop te verkondigen, 
 om ons geloof te vernieuwen, 
 want Christus is opgestaan! 
a.: Ja, hij is waarlijk opgestaan! 
v.: Ja, hij is waarlijk opgestaan 
a.: Halleluja! 
 
 
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 
 
 
Bemoediging en groet 
v.: onze hulp is in de naam van de Heer 
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 
 
v.:  De Heer zij met u 
a.:  ook met u zij de Heer 
 



We zingen: Lied 632: 1 en 3 
 
1 Dit is de dag die de Heer heeft 
 gemaakt en gegeven. 
 Laat ons Hem loven en danken, 
 verheugd dat wij leven. 
 Diep in de nacht 
 heeft Hij verlossing gebracht, 
 heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
3 Nu zend uw Geest, als een vuur, 
 als een stem in ons midden. 
 Dat wij van harte 
 elkander verstaan en beminnen 
 en zo voortaan 
 eren uw heilige naam 
 en U in waarheid aanbidden. 

(We gaan zitten) 
 

Over de dienst 
 
Gebed om ontferming 
 
Loflied: Lied 637 
 
1 O, vlam van Pasen, steek ons aan, 
 de Heer is waarlijk opgestaan! 
 De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
 de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
2 De Vader laat niet in het graf 
 zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
 Hij tilt het uit de kille grond – 
 het loopt als vuur de wereld rond. 
 
3 De oude nacht voorgoed gedood, 
 de toekomst kleurt de morgen rood; 
 ziehier hoe God vergevend is 
 en hoe zijn liefde levend is. 
 
4 Ziehier het licht van lange duur, 
 ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
 o, vlam van Pasen, steek ons aan – 
 de Heer is waarlijk opgestaan! 



ROND HET WOORD 
 
 
Gebed om de Geest 
 
 
Gesprek met de kinderen 
 
 
We zingen het projectlied 
 

 
 
(Onder het naspel van het lied verlaten de kinderen de kerk) 
 
  



Schriftlezing: Lucas 24: 1-12 
 
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren 
naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf 
aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was 
weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van 
de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek.  
Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen.  
Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. 
De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de 
doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u 
gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden 
uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde 
dag opstaan.’ Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 
Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen 
vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten, waren 
Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog 
enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen 
wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden 
hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich 
om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij 
terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. 
 
Zingen: Lied 617  
1, 4, 5 en 6 (allen), 7 (vrouwen), 8 (allen) en 9 (mannen) 
 

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



 
5 Zij naderden bezorgd het graf, 
 hallelluja, halleluja, 
 Wie wentelt straks de steen ons af? 
 Halleluja, halleluja! 
 
6 Maar zie de steen was weggedaan, 
 halleluja, halleluja. 
 Een engel sprak de vrouwen aan: 
 halleluja, halleluja! 
 
7  Wees niet bevreesd, verheug u zeer, 
 halleluja, halleluja, 
 Hij, die gij zoekt, is hier niet meer. 
 Halleluja, halleluja! 
 
8 Ach goede engel, zeg mij dan, 
 halleluja, halleluja, 
 waar ik mijn meester vinden kan. 
 Halleluja, halleluja! 
 
9 Uw Heer die hier gebonden lag, 
 halleluja, halleluja, 
 verrees op deze heil'ge dag. 
 Halleluja, halleluja! 
 
 
Uitleg en verkondiging: ‘Een nieuw begin’ 
 
 
  



Zingen: Lied 631 
 

 

 
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. 
 



Wanneer de kinderen terug zijn uit de Woorddienst  
zingen we met hen: ‘Weet je dat de lente komt?’  
 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt. 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid. 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit! 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt. 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan! 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan, 
maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan. 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan! 
 
 
BELIJDENIS 
 
Inleiding  
 
Getuigenis van persoonlijke motieven 
 
Belijdenisvraag 
Verlang je je doop te beamen en je geloof te belijden? Ja, dat wil ik.  
 
 
Gezamenlijk gezongen geloofsbelijdenis           (We gaan staan) 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here, 
die ontvangen is van de Heil’ge Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. 
Ten derde dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  



de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. Amen, amen, amen. 
 
 
Gebed 
 
 
Handoplegging en zegen 
 
 
Gelofte 
  
Je bent gedoopt met water en Geest 
om voortaan Jezus te volgen 
en met heel de kerk te belijden 
dat hij de weg is, de waarheid en het leven. 
Wil je dan je aandeel hebben  
in de gemeente van Jezus, 
die samengeroepen is rond Bijbel en tafel, 
met lofzang en gebed 
en wil je je ontfermen over je naaste? 
 
Ja, dat wil ik. 
 
 
Aansteken van de belijdeniskaars 
 
Verwelkoming             (We gaan staan) 
 
Gemeente, draag hen die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd  
en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 
 
Allen:  Welkom, kinderen van God, 
  welkom in de kerk van Christus, 
  wereldwijd en in ons midden. 
 
 
Zingen: Het lied van Gods naam (melodie Lied 650) 
 
God heeft zijn naam gezegd: 
‘Ik zal er zijn voor jou’. 
Hij gaat met je op weg, 
Hij blijft je altijd trouw. 



Geloof Hem op zijn woord, 
Hij spant zich voor je in, 
Hij trekt je in zijn spoor, 
bemint je als zijn kind. 
 
God heeft zijn naam gezegd, 
Wij weten wie Hij is, 
je komt weer tot je recht. 
Hij maakt geschiedenis. 
                (We gaan zitten) 
 
 
Gebeden - stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 
v.: Hoor ons zingend bidden (368f):  

 
 
 
Inzameling van gaven  
Slotlied: lied 634  
 
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! 
 
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  (de gemeente zingt: Amen, amen, amen) 
 
   We wensen elkaar gezegende Paasdagen!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is gelegenheid Miranda en John voor in de kerkzaal 
te feliciteren met hun belijdenis. 

 
In de Ontmoetingsruimte is koffie, thee en limonade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


