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Van harte welkom in deze online kerkdienst vanuit de Catharinakerk. 
Vandaag vieren we het Paasfeest, het hart van ons geloven, de 
vreugde uit de opstanding te leven! 
We hopen met elkaar op een goede viering, in Christus verbonden. 
 
 
Bij de liturgische schikking:  
 
Net als bij de vierde zondag staat op deze eerste paasdag ‘het zien’ 
centraal. Jezus leeft, is zichtbaar, herkenbaar en tastbaar! In de 
schikking  wordt de stip het oog, de pupil. Rond het oog ontstaat een 
krans van kleinere ‘ogen’: kleiner flesjes met witte bloemen. Het 
weefsel in het raamwerk is levend geworden door de 
bloesemtakken. 
 
We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft 
niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij 
zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De 
bloesemtakken drukken de -nog een beetje ingehouden- vreugde 
van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, 
nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de 
afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun 
geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe 
ruimte die Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om 
die ruimte heen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Ab Ribbers 
kosters: Coby en Jan Kuiperij 

beeld en geluid: Pieter ten Boom 
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: ‘Easter Hymn’ (Lied 624), Healey Willan 
   (We gaan verder waar we in de Paasnacht gebleven waren)         
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen   
- Orgelspel: ‘Christ lag in Todesbanden’’ (Lied 618),  
   G.F. Kauffmann 
 

o. Onze hulp is de naam van de Heer 
 die hemel en aarde gemaakt heeft 
  

Drempelgebed 
 

o. 
 
 
a. 
o. 
 
a. 
o. 
 
a. 

Dit is de dag, God, die U gemaakt hebt:  
vreugde als zonlicht over ons mensen, 
leven, bestand tegen het donker 
DIT IS DE DAG DIE U HEBT GEMAAKT.  
De dag waarop Uw zoon ons voor ogen staat, 
wij zijn opstanding vieren als een belofte voor iedereen.  
DIT IS DE DAG DIE U HEBT GEMAAKT. 
De dag waarop U ook ons tot leven wekt en geen nacht U 
weerhoudt ons vast te houden 
DIT IS DE DAG DIE U HEBT GEMAAKT. AMEN 

 

Lied 630: 1 en 3 (Sta op! Een morgen ongedacht) 
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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. 

 

Vredegroet 
v.  De Heer is opgestaan! 
a.   DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
V.  De vrede van de Heer is met u 
           

Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
  

v. …… daarom bidden wij:    
   we zingen dan Lied 299e (Kyrie en Gloria) 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. ……zo bidden wij allen:  Lied 332  (1x)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftlezing:   Exodus 15: 1-21 
 

‘Ik wil zingen voor de HEER, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp hij in zee. 
2De HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, 
de HEER kwam mij te hulp. 
Hij is mijn God, hem wil ik eren, 
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de God van mijn vader, hem loof en prijs ik. 
3Zijn naam is HEER, hij is een krijgsheld. 
4De wagens van de farao slingerde hij in zee. 
Daar, in de Rietzee, verdronk het leger, 
zijn beste officieren kwamen om. 
5Wild kolkend water overspoelde hen, 
ze verdwenen in de diepte, zonken als een steen. 
6Uw hand, HEER, ontzagwekkend in kracht, 
uw hand, HEER, verplettert de vijand. 
7U toont uw majesteit en breekt uw tegenstanders, 
uw toorn ontbrandt en verteert hen als stro. 
8De adem van uw neus stuwde het water omhoog, 
de wilde watermassa’s stonden als een wal, 
het kolkende water stolde in het diepst van de zee. 
9De vijand dacht: Ik achtervolg hen, haal hen in, verdeel de buit. 
Weldra wordt mijn wraaklust bevredigd, 
ik trek mijn zwaard, ik onderwerp hen weer. 
10Maar u blies, uw adem waaide en de zee bedekte hen, 
zij kwamen om in het ontzagwekkende water, 
ze zonken weg als lood. 
11Wie onder de goden is uw gelijke, HEER? 
Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig, 
wie dwingt zo veel eerbied af met roemrijke daden, 
wie anders verricht zulke wonderen? 
12U strekte uw hand uit en de aarde verzwolg hen. 
13U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor, 
sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning. 
14Alle volken hoorden het, alle volken huiverden, 
de Filistijnen beefden, ze krompen van angst ineen, 
15ontzetting maakte zich meester van de stamvorsten van Edom, 
van de machtigen van Moab. Ze waren verlamd van schrik. 
De Kanaänieten sidderden, allen waren doodsbang. 
16Angst overviel hen, vrees beving hen 
toen zij hoorden van uw machtige daden, 
zij werden stom als steen, 
terwijl uw volk voorbijtrok, HEER, 
terwijl uw volk voorbijtrok, het volk door u geschapen. 
17U brengt hen naar de berg die uw domein is, HEER, 
en daar zult u hen planten, 
in uw eigen woning, het heiligdom door u gebouwd. 
18De HEER is koning voor eeuwig en altijd!’ 
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19Toen de paarden, wagens en ruiters van de farao de zee in waren 
getrokken, had de HEER het water over hen heen terug laten 
stromen, maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over 
droog land. 
20De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle 
vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend. 21En 
Mirjam zong dit refrein: 
‘Zing voor de HEER, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp hij in zee.’ 

 
Orgelspel: ‘Christ lag in Todesbanden’, J.H. Buttstedt 
 
Schriftlezing: 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: 
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‘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. 
 

l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 642:1, 2 en 3 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft) 

  

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. 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte 
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Lied 624 (Christus, onze Heer, verrees)  

 

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! 

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! 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  



-11- 

 

Stil gebed  
 

Onze Vader   
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Orgelspel                                                                      
                                                                                      Wij gaan staan 
 

Slotlied: 634 (U zij de glorie, opgestane Heer) 
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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! 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
 
Orgelspel: Psalm 150, Toon Hagen 
 
 

 
Gezegende paasdagen gewenst! 

 
 


