
Gedicht, gelezen door Engeltje Fokkens 
 
Zang van VoiceMail: 
 When you believe  

Als je gelooft kun je bergen verzetten, dan bestaan er wonderen. 
 

 Tibie Paiom 
Wij zingen, bidden en danken tot onze Heer. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven  

1. Diaconie; 2. Pastoraat en eredienst 
 
Zingen slotlied, staande: Christus onze Heer verrees ( Lied 624 ) 
 

Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 

Heilige dag na angst en vrees, halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 

 

Prijst 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 hemelen Heer, halleluja! 

Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja! 

 
Zegen, beantwoord met driemaal gezongen ‘Amen’. 
 
 
 
 
 
 
Aan de uitgang is er een collecte voor het onderhoud van de gebouwen. 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal  
en de zalen aan de achterzijde van de kerk. Daar is koffie, thee en fris.  
Van harte aanbevolen! 
 
 

Wij wensen u en jou een gezegende Paasdagen!

 

 Nieuwe Schepping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdienst op Paasmorgen 
1 april 2018 

in de Jozefkerk te Assen 
 
m.m.v.:  
het koor “VoiceMail” uit Veenhuizen o.l.v. Peter Kleefman 
Johan Gerkes, organist 
ds. Ron Koopmans, voorganger 
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Zingen voor de dienst: 
 
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft ( Opwekking 44/Joh. de Heer 104 )  
 

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. 

refr. 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. 

  

Verdreven is de schaduw van de nacht. 

En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht. 

Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 

refr. Hem zij de glorie, ( … ) 

  

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. 

refr. Hem zij de glorie, ( … ) 

 

Jezus leeft in eeuwigheid ( Opwekking 71 ) 
 
refr. Jezus leeft in eeuwigheid, 

zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
  
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 

refr. Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
  
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het 
graf, en 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. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar.  
Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem 
hebben neergelegd.’  
Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet 
dat het Jezus was. ‘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.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’  Ze draaide zich om  
en zei: ‘Rabboeni!’ ( dat betekent:’Meester!’ ). ‘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.’  
Maria 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.  
 

Zang van VoiceMail:  
Peace inside 

Vrede laat ik U, mijn vrede geef ik U 

 
I will give thanks 

Ik wil de Heer dankzeggen met mijn ganse hart; halleluja. 

 
Prediking 
 
Orgelspel 
 
Zingen: U zij de glorie ( Lied 634 )  
 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk 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! 
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Zingen: Loof God, loof Hem overal ( Psalm 150 ) 
 

Loof God, loof Hem overal. 

Loof de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Loof de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijk Hem! 

Citer, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Schriftlezing: Johannes 20: 1 - 18 ( de gemeente staat ) 
 

Vroeg 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. Ze 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.’ Petrus en de andere leerling gingen op 
weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende 
vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich 
voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 
Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de 
linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet 
bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 
Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen 
was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift 
nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen 
gingen terug naar huis.  

Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 

Zang van VoiceMail: You raise me up 
U geeft me kracht om bergen te beklimmen, om stormen te doorstaan; 
U draagt me op Uw schouders. 

 
Woord van welkom en mededelingen 
 
Zingen aanvangslied, staande: O vlam van Pasen ( Lied 637 )  
 

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! 

 

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. 

 

De oude nacht voorgoed gedood,  

de toekomst kleurt de morgen rood;  

ziehier hoe God vergevend is  

en hoe zijn liefde levend is. 

 

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! 

 

Stil gebed, Votum en Groet: De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Zingen: Klein Gloria ( Lied 195 ) 

 

“Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als in de beginne, 

nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen “ 

( daarna gaat de gemeente zitten ) 

 

Inleiding op de dienst 
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Zang van VoiceMail:  
 
 Hallelujah, what a Saviour 

Man van smarten, wat een naam voor de Zoon van God,  
die werd geslagen en bespot. 
Van zijn lippen kwam geen klacht tot Hij riep: het is volbracht. 
Als Hij wederkomt buigen wij ons voor Hem neer en wij zingen:  
Halleluja, wat een Heiland. 

 
 I love you with the love of the Lord 

Ik houd van je met de liefde van de Heer; 
als de zon opkomt in mijn hart voel ik zijn liefde.  

 
Gebed 
 
Zingen: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt ( Lied 632 ) 
 

1.  Dit is de dag die de Heer heeft  2.  Waren wij dood door de zonde, 

 gemaakt en gegeven. verminkt en verloren, 

 Laat ons Hem loven en danken  doven van harte, 

 verheugd dat wij leven. verhard om zijn woord niet te horen, 

 Diep in de nacht  Hij is zo groot, 

 heeft Hij verlossing gebracht,   Hij overmande de dood. 

 heeft Hij ons licht aangeheven.  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. 

 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

Schriftlezing: Genesis 2: 4b - 25 
 

In de tijd dat God, de Heer, aarde en hemel maakte, groeide er op de 
aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, 
want God, de Heer, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er 
waren geen mensen om het land te bewerken; wel was er water dat uit 
de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide.  
Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, 
en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend 
wezen. God, de Heer, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en 
daarin plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde 
allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke 
vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom 
van de kennis van goed en kwaad. 
Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze 
zich in vier grote stromen. Een daarvan is de Pison, die stroomt om heel 
Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. ( Het goud van dat 
land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.)  
De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen.  
De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië.  
De vierde ten slotte is de Eufraat.  
God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te 
bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle 
bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van 
goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ 
God, de Heer, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een 
helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde Hij uit aarde alle 
in het wild levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die bij de mens 
om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend 
wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het 
vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die 
bij hem paste. Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap 
vallen, en terwijl de mens sliep nam Hij een van zijn ribben weg;  
Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die Hij bij de mens had 
weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw en Hij bracht haar bij 
de mens. Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen 
gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man 
gebouwd.’ Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en 
moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. 
Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden 
zich niet voor elkaar. 
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