
Zoeterwoude 

Liturgie voor Paaszondag 4 april 2021  
Voorganger: Ds. Gea Smit-de Groot;  ouderling: Arianne Oosterom;  

diaken: Anja de Krijger; organist: Harry Lichtendonk; Koster en geluid: Michel Vlootman 

Orgelspel: Introduction en Fuga In C grote terts  William Hayes (1706-1777) 

Welkom en mededelingen  

Aansteken van de Paaskaars 

Staande luisteren we naar: Lied 287: 1 (orgel) en 5 (gelezen)  ‘Rond het licht dat leven doet’  

1 Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede;  
wie in voor- of tegenspoed, 
zegen zoekt, mag binnentreden,  
bij de Heer zijn wij hier thuis,  
kind aan huis.  

5 Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede.  
Paaslicht straal ons tegemoet,  
zegen wie Uw liefde delen,  
licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed. 

Moment van stilte 

Bemoediging en Groet 

Lied 624: 1 (orgel), 2 (gelezen) en 3 (orgel) 

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 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! 

3 Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer, 
halleluja! 
Eng'len juub'len Hem ter eer, 
halleluja! 

Inleiding op de dienst 

Gebed om ontferming 

Lied  574: 1 (orgel) en 3 (gelezen) ‘Glorie zij U, Christus, U leed onze nood’ 

1 Glorie zij U, Christus, U leed onze nood, 
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 
 in de nacht de nachten streed U onze strijd, 
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.  
Kyrie eleison, Christe  eleison, Kyrie eleison 

3 Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht, 
U verbreekt het donker, alles is volbracht; 
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort, 
één van ziel en levend bij uw heilig woord. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

 

Lied 655: 1 en 2 (orgel), 3 en 4 (gelezen), 5 (orgel) ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 

1 Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wondren om u heen. 

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de heer een nieuw gezang! 

3 Een lied van uw verwondering 
dat nog uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis.

 
4 De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heil'ge tekens te verstaan. 

5 Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

 

Gebed om Gods Geest 

 

 

 



Lied 643: 1 (orgel), 2 en 3 (gelezen), 5 (orgel) ‘Zing nu de Heer! Hij zag ons aan’ 

1 Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan, 
maakte de nacht tot morgen. 
Hij die ons riep in 's Vaders naam, 
heeft ons bevrijd van zorgen. 

2 Diep in de donk're aarde ging 
't lichaam van onze Here 
om als het woord der opstanding 
levend terug te keren. 

3 Als een verweeuwde zat de kerk, 
treurende om haar Heiland, 
maar in het graf deed Hij zijn werk, 
streed met de laatste vijand. 

5 Zingt nu de Heer! Hij is getrouw. 
Ook als wij niet meer hopen, 
bloeien aan dorens van de rouw 
lachend de rozen open. 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 25:6-9 
6Op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd klaar. Het wordt een feestmaal voor alle volken, met 
heerlijk eten en drinken: vet en kruidig vlees, en goede wijnen met een krachtige smaak. 
7Op die berg zal de Heer een eind maken aan de dood. De dood heeft nu nog macht over alle volken, 8maar hij zal 
voor altijd verdwijnen. God, de Heer, zal alle tranen van de gezichten vegen. En niemand zal zijn volk nog slecht 
behandelen. Dat heeft de Heer zelf beloofd. 9Als die dag komt, zullen de mensen zeggen: ‘De Heer is onze God! 
We wisten dat hij ons zou bevrijden. Hij is de Heer! We kunnen blij zijn en juichen, want de Heer heeft ons bevrijd.’ 

Bijbel in Gewone Taal 
Psalm 118: 1 (orgel), 3 (gelezen), 5 (orgel) 

1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 

3 't Is beter bij den Heer te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
't Is beter bij den Heer te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon nog keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des Heren 
de knellende omsingeling. 
 

5 De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 20:1-18 

201Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het 
was nog donker. Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen voor het graf weggehaald was. 
2Maria rende weg, naar Simon Petrus en de leerling van wie Jezus veel hield. Ze zei tegen hen: ‘De Heer is 
weggehaald uit het graf! En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’ 3Meteen gingen Petrus en de andere leerling 
op weg naar het graf, 4ze renden erheen. De andere leerling liep sneller dan Petrus, en was het eerst bij het 
graf. 5Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen. Maar hij ging het graf niet in. 

6Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf. Hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen, 7ook de doek 
die om het hoofd van Jezus gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, netjes opgerold. 
8De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat Jezus was 
opgestaan. 9In de heilige boeken stond al dat Jezus moest opstaan uit de dood. Maar dat hadden de leerlingen nog 
niet begrepen.  10Toen gingen Petrus en de andere leerling terug naar huis. 

11Maria bleef huilend bij het graf staan. En terwijl ze huilde, keek ze naar binnen in het graf. 12Daar zag ze twee 
engelen in witte kleren. De engelen zaten op de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. De één zat aan 
het hoofdeind, de ander aan het voeteneind. 13De engelen vroegen haar: ‘Waarom huil je?’ Maria zei: ‘Mijn Heer is 
weggehaald uit het graf. En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’ 
14Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan. Het was Jezus, maar Maria wist niet dat hij 
het was. 15Jezus vroeg aan haar: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was, en zei: 
‘Meneer, hebt u soms mijn Heer uit het graf weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe gebracht hebt! Dan 
kan ik hem meenemen.’ 
16Jezus zei tegen haar: ‘Maria.’ Maria ging naar hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ Dat is Hebreeuws en het betekent: 
meester. 17Maar Jezus zei tegen haar: ‘Houd me niet vast, want ik moet omhooggaan naar de Vader. En jij moet 
aan mijn vrienden gaan vertellen dat ik gezegd heb: ‘Ik ga omhoog naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Ik ga 
naar mijn God, die ook jullie God is.’’  18Toen ging Maria uit Magdala naar de leerlingen.  
Ze zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Jezus tegen haar gezegd had. 

Bijbel in Gewone Taal 



Lied 907: 1 (orgel), 3 (gelezen), 4 (orgel) ‘Jezus, mijn verblijden’ 

1 Jezus, mijn verblijden, 
voor mijn hart de weide, 
waar het vrede vindt, 
't hart dat in verlangen 
naar U is bevangen, 
dat U zo bemint. 
Lam, o kom, mijn Bruidegom. 
Buiten U is niets op aarde 
zo beminnenswaardig. 

3 Wat gij ook aan schatten, 
wereld, moogt bevatten, 
Jezus is mijn lust. 
Ach, wat zou ik wensen 
eer en hoop der mensen, 
elders is mijn rust. 
Smaad en nood en kruis en dood 
zal mij, wat ik ook moet lijden, 
niet van Jezus scheiden. 

4 Wat zou ik nog treuren, 
als de Heer der vreugde, 
Jezus binnenschrijdt! 
Zij die God beminnen 
zullen vreugde winnen 
ook uit bitterheid. 
Of mij 't kwaad naar 't leven staat, 
toch zijt Gij ook in mijn lijden, 
Jezus, mijn verblijden. 

 

Verkondiging 

 

Meditatief orgelspel:  een variatie op Jesu meine Freude       Chistiaan Heinrich Rinck (1770-1846) 

Dankgebed – voorbeden – stilgebed – Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel 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. 

Lied 634 ‘U zij de glorie’ (gespeeld) 

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! 

Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons 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! 

Aankondiging en opdracht van de gaven 

Staande luisteren we naar:  

Lied 657: 1 (orgel), 2 (gelezen), 4 (orgel) ‘Zolang wij ademhalen’ 

1. Zolang wij ademhalen,               
schept Gij in ons de kracht. 
Om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank 

2. Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and’re lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
Het lied van uw verlangen  
heeft mij aan ’t licht getild! 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop,  
het stijgt de angst te boven,  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest.  

 

Zegen 

Orgelspel uit: Contrasts   Edward Elgar (1857-1934) 

 


