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Thema: Nog verborgen tot het uitkomt 
mmv blazersensemble TOG 

Zingen voor de dienst Lied 630: 1, 3 en 4 
1. Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

3. Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

    Omdat Hij leeft (2x) 
    Opwekking 47 
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. 

    Lied 624: 1 en 2 
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! 

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! 

Aansteken nieuwe Paaskaars 
Kind   Licht van Pasen 
Ouderling  dat schijnt in de wereld 
Kind   De Heer is opgestaan 
Ouderling  Christus is opgestaan 
Allen   De Heer is waarlijk opgestaan! 

Zingen  Lied 637: 1 en 4 
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! 

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! 



Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 118: 9 en Dit is de dag 
9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en wees verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij, wees daarom blij 
en zing verheugd, en zing verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij en zing verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag 
die de Heer ons geeft. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria   

Openingsgebed 

Loflied  Geprezen zij de Heer 
   Hemelhoog 171: 1 en 3 
1. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft, 
die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, 
die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
refrein 

Gesprek met de kinderen 
projectlied  Ga je met ons mee? 
3. Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
Jij mag best vragen, jij mag weten:  
Waarom wordt er brood gegeten,  
waarom drinken wij de wijn? Waarom is dit feest zo fijn? 



Hey, kom je mee? (x4)  

4. Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
Vier nu het paasfeest als een wonder  
Want wij kunnen niet meer zonder.  
God heeft ons bevrijd voorgoed  
Dat geeft elke dag weer moed. 
Hey, kom je mee? (x8) 

Kinderen uit groep 1 t/m 3 gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Lucas 23: 50-56 
door Manon Sluijter 
Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij 
was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van 
God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. Hij 
ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het 
kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog 
nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. De 
vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, waren Josef gevolgd. Ze zagen het 
graf en zagen ook hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis, 
waar ze geurige olie en balsem bereidden. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust 
in acht. 

Muziek  O Haupt voll blut und wunden 
door TOG 

Lezen   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. Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stra-
lende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen 
zeiden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is uit 
de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie 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. 
De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen 
wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van 
Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apos-
telen 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 ge-
beurd was. 

Zingen  Lied 642: 1, 2, 3 en 8 
1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

2. Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

3. Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 

8. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 



Uitleg en verkondiging 

Zingen  Lied 982 
1. In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 

2. Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 

3. In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

In gesprek 

Kinderen komen terug uit oppas en Kinderkerk 

Slotlied   Lied 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! 

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! 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


