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ONLINE – KERKDIENST 

                 Orde van dienst Pasen 
op 4 april 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Muzikale begeleiding: Freek Reitsema 
Trompet: Gijs Ubels 

   
  

 

- Woord van welkom 
 

- Lied: Christus onze Heer verrees, uit de lijst van de EO 
 

- Stil gebed, bemoediging en groet 
 

- De bloemschikking 
 

- Gebed 
 

- Lied 122: 1,3, uit de Evangelische Liedbundel 
    

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans’ Jeruzalem; 
een heerlijk morgen licht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 

2. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
Wie in ’t geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet 

 
 

- Bijbellezing: Johannes 20: 11-18 
 
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.’  
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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’ 

 
- Lied 642: 8, uit Liedboek 

 
8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 

- Verkondiging 
 

 

Ik heb de Heer gezien 
 

 
 

- Lied 132: 1,3, uit de Evangelische Liedbundel 
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
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 en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.. 
 

- Gebed 
 

- Lied: Kroon Hem met gouden kroon, uit de lijst van de EO 
 

- Zegen 
 

 
 


