
Orde van dienst PG Oostvoorne 
21 april 2019 – Paasmorgen 
Voorganger: Barbara Broeren 
Organist: Ron van Halen 
Thema: … 
 
Welkom (door de ouderling van dienst) 
 
[de gemeente gaat staan] 
 
Zingen: ELB 122 (Daar juicht een toon) 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans’ Jeruzalem; 
een heerlijk morgen licht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held, 
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
  
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
Wie in ’t geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 
  
Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven, door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Bemoediging en groet 
Voorganger: De Heer is opgestaan! 
ALLEN:  DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
Voorganger: Het licht van Christus schijnt over ons, geeft ons kracht om te leven. 
ALLEN:  GOD LAAT ZIJN AANGEZICHT OVER ONS LICHTEN. 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer. 
ALLEN:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Voorganger: Die Zijn Zoon heeft doen opstaan uit het donker van de dood. 
ALLEN:  HIJ GEEFT ONS NIEUW LEVEN. AMEN. 
 
[de gemeente gaat zitten] 
 
Zingen: Psalm 118:1, 5 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen / De Heer is mij tot hulp en sterkte) 
 
  



Gebed voor de nood van de wereld 
Voorganger: Laten we samen bidden. 

God onze Vader …  
Zo bidden wij samen: 

ALLEN:  HEER, ONTFERM U. 
Voorganger: Heer Jezus Christus … 

Zo bidden wij samen: 
ALLEN:  HEER, ONTFERM U. 
Voorganger: Heilige Geest … 

Zo bidden wij samen: 
ALLEN:  HEER, ONTFERM U. 
Voorganger: In geloof leggen wij heel onze wereld in Uw handen. 

En wij prijzen Uw naam, halleluja.  
ALLEN:  (zingen Psalm 118:8 en 9) 
 
Zingen: Psalm 118:8, 9 (De steen, die door de tempelbouwers / Dit is de dag die God deed rijzen) 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen (door de leiding van de kinderkerk) 
 
Zingen: Vertreklied 
 
[de kinderen steken de kaars aan en gaan naar de kinderkerk] 
 
Bijbellezing: Johannes 20:1-18 
1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het 
graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2Ze 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 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 nog 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. 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.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en 
zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet 
opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar 
mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria uit Magdala ging naar 
de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd 
had. 
 
  



Zingen: NLB 624 (Christus, onze Heer, verrees) 
 
Bijbellezing: Kolossenzen 3:1-4 
1Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit 
aan de rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3U bent immers 
gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4En wanneer Christus, uw leven, 
verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. 
 
Zingen: NLB 642:1-3 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft / Ik zeg het allen, en de mond / Nu schijnt ons 
deze wereld pas) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo (door de organist) 
 
Zingen: NLB 630:1, 2, 4 (Sta op een morgen ongedacht / Hij heeft gezegd: Gij mens, komt uit / Sta 
op! Hij gaat al voor ons uit) 
 
Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
[De kinderen komen terug uit de kinderkerk / de kinderen kunnen opgehaald worden bij de oppas / 
de gemeente gaat staan] 
 
Zingen: Gezang 221:2, 3 (LvdK 1973; Op Uw woord, o Leven van ons leven / In Uw hoede zijn wij wel 
geborgen)   
 
Wegzending en zegen 
Voorganger: De genade van onze opgestane Heer, 

de liefde van God  
en de gemeenschap van de Heilige Geest  
is met ons allemaal. 

ALLEN:  AMEN. 
 
Zingen: NLB 634 (U zij de glorie) 


