
Liturgie Paasmorgen 1 april 2018 
  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek als voorbereiding op de 
dienst. 
  
Luiden van de klok 
  
De Paasboodschap van de Raad van Kerken in Emmen wordt voorgelezen, de nieuwe Paaskaars 
wordt aangestoken. 
  
Intochtlied: NLB 600: 1, 2, 3     
1 Licht, ontloken aan het donker, 
   Licht, gebroken uit de steen, 
   Licht, waarachtig levensteken, 
   werp uw waarheid om ons heen!  
  
2 Licht, geschapen, uitgesproken, 
   Licht, dat straalt van Gods gelaat, 
   Licht uit Licht, uit God geboren,  
  groet ons als de dageraad! 
  
3 Licht, aan liefde aangestoken, 
   Licht, dat door het donker brandt  
  Licht, jij lieve lentebode, 
  zet de nacht in vuur en vlam! 
  
Bemoediging en Groet 
V: De Heer zij met u! 
 G: Ook met u zij de Heer. 
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: O God, keer u om naar ons toe 
 G: en doe ons weer leven met hart en ziel. 
V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
 G: en geef ons uw heil. 
V: Maak ons tot Paasgetuigen: De Heer is waarlijk opgestaan! 
 G: De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja! 
  
Zingen: NLB 600: 4, 5 
4 Licht, verschenen uit den hoge,  
   Licht, gedompeld in de dood, 
   Licht, onstuitbaar, niet te doven,  
   zegen ons met morgenrood! 
  
5 Licht, straal hier in onze ogen, 
   Licht, breek uit in duizendvoud, 
   Licht, kom ons met stralen tooien, 
   ga ons voor van hand tot hand! 
  
Inleiding op de dienst 
  
Voordat we bidden, zingt het Ichthuskoor:  
‘Heer, mijn hart zoekt U te vinden’  
  
Gebed om Gods ontferming en zijn zegen over de dienst 
  



Het Ichthuskoor zingt: 
‘Zingt volop Gods lof’, koor 1, 2, 3 allen 4 
Allen:  Zingt volop Gods lof! Want waardig is Hij 
  Mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij 
  Tot leven geroepen voor liefde bestemd. 
  Besteed dan uw adem aan zingen voor Hem! 
  
Kindernevendienst 
De kinderen steken het licht aan en gaan naar de nevendienst tijdens het zingen van: 
 Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan, 
 Zet ons in uw licht, verhef uw Aangezicht 
 En open hart en oor doordring ons met uw Woord 
  
Schriftlezingen: Genesis 2: 4b t/m 9 en 15 t/m 18  
   Marcus 16: 1 t/m 8 
  
Het Ichthuskoor zingt: ‘Look at the world’  
Vertaling: 
Kijk naar de wereld, alles om ons heen: 
Kijk naar de wereld en verwonder je elke dag, 
Kijk naar de wereld, zoveel vreugde en wonderen op onze weg.  
   
Kijk naar de aarde die fruit en bloemen voortbrengt. 
Kijk naar de lucht, de zon en de regen; 
Kijk naar de heuvels, de bomen en bergen, rivieren en velden. 
  
Denk aan het voorjaar, de warmte van de zomer. 
De oogst voor de winterse kou. 
Alles groeit, heeft zijn eigen seizoen onder de hoede van de Vader. 
  
Al het goede, al wat we nodig hebben en koesteren, 
komt van de Vader als teken van zijn liefde. 
Wij mogen bewaren wat Hij heeft gegeven, 
aarde en hemel zijn van Hem. 
  
Refrein: U zij geprezen, Schepper, Geef ons dankbare harten 
              voor al uw goedheid en zegen. Alles komt van U. 
  
‘De Heer is waarlijk opgestaan’, koor 1, 2 allen 3 
 Allen:  De Heer herwon zijn heerschappij, halleluja. 
  Hij maakt ons in zijn liefde vrij, halleluja. 
  Hij roept ons naar zijn paradijs, halleluja. 
  Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, halleluja. 
  Halleluja, halleluja, halleluja. 
  
Overdenking 
  
Zingen: NLB 632: 1, 2, 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.  
  
 
 
 
 



2 Waren wij dood door de zonde  
verminkt en verloren,  
doven van harte, verhard om  
zijn woord niet te horen,  
Hij is zo groot,  
Hij overmande de dood.  
Wij zijn in Jezus herboren.  
  

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. 
  
Dankgebed en voorbeden 
  
Collecte 
De eerste is voor de Diaconie, de tweede voor de Kerk. 
  
Het Ichthuskoor zingt: ‘All for Jesus’ koor 1, 2, 3 allen 4 

Allen:  All for Jesus, all for Jesus, 
  This the churches song must be; 
  Till, at last, her sons are gathered 
  One in love and one in Thee. 
  
Allen: ‘U zij de glorie’, 1, 2, 3  
1. U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daalde d’ engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer! 
 
2. Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!  
Hij brengt al de zijnen  in  zijn  armen  weer. 
Wees dan volk des Heren, blij en welgezind,  
en zeg ’t elken kere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer! 
 
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven of dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer!  
  
Zegen  Allen: amen, amen    
 
 
  

Uitleg bij de symbolische bloemschikking  
In de afgelopen weken hadden we steeds een symbolische bloemschikking hier in de 
kerk. Met als thema: ‘Een open deur, Onvoorwaardelijke liefde’. Vandaag, op deze 
Paasmorgen  
verbeeldt de bloemschikking een ‘Paastuin’, een feestelijk en kleurrijk geheel, een 



uitbeelding van ‘een groot feest van liefde en nieuw leven’. Mensen, wij wandelen 
door die tuin, als kleine kaarsjes, aangestoken en opgewekt, door het licht van 
Pasen. De koninklijke gouden weg van Jezus, de weg van liefde en trouw, verbindt 
ons met God en met elkaar. Jezus de Levende wijst ons zo de weg naar waarachtig 
leven, naar Gods toekomst van recht en vrede. Jezus is de deur naar een wereld als 
een open huis, waar het goed is om te wonen, voor alle mensen. Een open deur naar 
een wereld van onvoorwaardelijke liefde. 
  

  
 


