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Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Luisteren naar ‘Opgestaan’ van Sela 

 Toen Hij alles had volbracht 

 stierf Gods Zoon; de dag werd nacht. 

 De onschuldige droeg schuld. 

 Onze hoop in dood gehuld. 

 Maar de dood hield hem niet vast; 

 Hij kwam levend uit het graf. 

 Christus heeft het laatste woord; 

 het wordt overal gehoord: 

 Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

 De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 

 Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

 Hij leeft, mijn Jezus leeft. 

 Halleluja, Hij verrees, 

 die de macht van zonde breekt. 

 Zeg het voort: de liefde wint!  

 Heel de kerk van Christus zingt: 

 Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

 De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 

 Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

 Hij leeft, mijn Jezus leeft. 

 Door zijn leven, leven wij. 

 Er is hoop, de weg is vrij. 

 Niets staat tussen God en ons, 

 omdat Jezus overwon! 

 

  



Binnendragen nieuwe paaskaars 

Diaken: Licht van Christus! 

Allen: GOEDE GOD, WIJ DANKEN U! 

Gemeente gaat staan 

Lied 601: 1 en 3  

 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

 Voortijdig licht waarin wij staan 

 Koud, één voor één en ongeborgen, 

 Licht overdek mij, vuur mij aan. 

 Dat ik niet uitval, dat wij allen 

 Zo zwaar en droevig als wij zijn 

 Niet uit elkaars genade vallen 

 En doelloos en onvindbaar zijn. 

 Alles zal zwichten en verwaaien 

 Wat op het licht niet is geijkt. 

 Taal zal alleen verwoesting zaaien 

 En van ons doen geen daad bekijft. 

 Veelstemmig licht, om aan te horen 

 Zolang ons hart nog slagen geeft. 

 Liefste der mensen, eerstgeboren, 

 Licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Bemoediging 

 V: Welkom u allen, die gekomen bent om vrede te vieren, hoop te 

 verkondigen, geloof te vernieuwen, want Christus is opgestaan! 

A: JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 

V: Dit is de dag die de God gemaakt heeft, laat ons die vieren met 

 vreugde! 

A: HALLELUJA 

V: Onze hulp is de naam Hem 

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V: Die ons de ogen opent  

 voor de dingen die ertoe doen 

 Die met ons meegaat  



 ook als het donker om ons is. 

 Die onze dorst lest met levend water. 

 Die ons leert kijken  

 met liefdevolle ogen 

 Die ons laat weten  

 dat de dood niet het einde is 

 en die zijn Zoon aan ons gegeven heeft. 

 

 Dank aan God, de Vader 

 aan zijn Zoon, Jezus Christus 

 en aan de Heilige Geest 

A: AMEN 

Gemeente gaat zitten 

Risus paschalis 

 

Liet 624: 1 en 3  

 Kristus is ferriisd mei macht, Halleluja! 

 Hillige dei nei neare nacht, Halleluja! 

 Dy’t ferhege waard oan ’t krús, Halleluja! 

 brocht ús yn Gods frijheid thús, Halleluja! 

 

 Mar it lijen fan Gods Soan, Halleluja! 

 brocht ús heil en rêding oan, Halleluja! 

 No is Hy de heechste Hear, Halleluja! 

 Ingels sjonge ta syn ear, Halleluja! 

 

Toelichting bij de schikking 

 

Kyriegebed 

  



Glorialiet 619: 1, 2 en 4 

Lofsjong de Hear op hege toan 

lofsjong Gods iennichstberne Soan, 

Hy is om al ús sûnden stoarn. 

Halleluja!, Halleluja!, Halleluja! 

 Te moarntiid op ‘e tredde dei, 

doe’t foar it grêf de stien noch lei, 

briek Kristus út it deadsryk wei. 

Halleluja!, Halleluja!, Halleluja! 

 Hy libbet! Oan it grêf ûnttein 

hat Hy de dea foargoed ferslein, 

dit wie it plak, hjir hat Er lein. 

Halleluja!, Halleluja!, Halleluja! 

 

    Dienst van de doop 

Dopelingen komen binnen en Qlassy zingt:  

‘Lit de bern mar by my komme’ 

 

Onderwijzing 

Presentatie 

Vraag aan ouders: 

Jakob-Sjirk en Trynke / Erwin en Tineke willen jullie dat jullie kind 

gedoopt wordt en zo hoort bij God van de bijbel,  

die we kennen als Schepper, als metgezel en als bron leven?   

 Welke namen hebben jullie aan je kind gegeven? 

 Met welke namen mogen God én wij hen kennen? 

 

Doopgebed  

 

 

  



Lied 344 

 Wij geloven één voor één en ook samen: 

 de Heer is God en anders geen. Amen, amen. 

 Wij geloven in de naam Jezus Christus, 

 gestorven en weer opgestaan. Halleluja! 

 Wij geloven dat de Geest ook nog heden 

 de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede. 

 

Doopvont wordt gevuld 

 

Lied ‘Zegen voor de kinderen’ door Sela 

 God geeft leven, kwetsbaar leven 

 naar Zijn beeld gevormd. 

 Hij bedacht jou en Hij heeft je 

 toevertrouwd aan ons. 

 Hier in Gods gemeente 

 leggen wij op jou Zijn naam, 

 geven wij je terug aan Hem, 

 die jou heeft doen bestaan. 

 In het volste Godsvertrouwen 

 zegenen wij jou. 

 Hij zal met je meegaan 

 alle dagen; Hij is trouw. 

 

Doop van Bauke Dirk / Jorrit Thies 

 

Aansteken van de doopkaars 

  



Geloften ouders: 

 ‘Wolle jim Bauke / Jorrit ûntfangen as yn bern fan God 

 En leauwe jim dat Jezus de Hear is oer hiel ús libben  

 en beloovje jim libje te wollen yn it ferbân fan ‘e gemeente fan 

 Kristus en jim bern yn it opgroeien de bliid boadskip fan it evangelie 

 kennen te leren?’ 

 

Gedicht door beppe Holkje en beppe Sjieuwke 

 

Gemeente gaat staan 

Verwelkoming door de gemeente 

Voorganger: 

 Gemeente, draag Bauke en Jorrit in uw gebeden 

 en ga met hen op weg naar Gods toekomst.  

Allen: 

 WELKOM, KIND VAN GOD, 

 WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, 

 WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN. 

 

Inschrijving in het doopboek en ondertussen zingen wij: 

 

Lied: In ons midden opgenomen (melodie lied 913)  

 In ons midden opgenomen  

 kind van mensen, kind van God  

 deel je in de toekomstdromen  

 dat eens alles anders wordt.  

 Jij hoeft niet alleen door ’t leven,  

 samen met ons mag je gaan.  

 God heeft ons aan jou gegeven  

 opdat wij voor jou bestaan. 

 

  



Gebed van deze zondag 

Luisteren naar ‘De steen is weg’

Een steen op het graf 

Die kan er niet af 

Iedereen treurt 

(Iedereen treurt) 

Maar kijk ‘es wat er is gebeurd  

Kijk ‘es wat er is gebeurd 

 

De steen is weg 

De steen is weg 

De weg is vrij 

De weg is vrij 

Het graf is leeg 

Het graf is leeg 

De pijn voorbij 

De pijn voorbij 

 

Want Jezus leeft 

En de steen is weg weg 

Helemaal weg 

Een steen op mijn hart 

Zo zwaar en zo zwart 

Het komt nooit meer goed 

(Het komt nooit meer goed) 

Maar Kijk ‘es hier wat Jezus doet 

Kijk ‘es hier wat Jezus doet 

 

De steen is weg 

De steen is weg 

Mijn hart is vrij 

Mijn hart is vrij 

Ik voel me nieuw 

Ik voel me nieuw 

God is bij mij 

God is bij mij 

 

Want Jezus leeft 

En de steen is weg weg 

Helemaal weg 

 

Kinderen verlaten met de dopelingen de kerk 

Lezing: Johannes 20: 1-18 

Na 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.  

Maria 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.’  

Meteen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf, ze renden 

erheen.  

De andere leerling liep sneller dan Petrus, en was het eerst bij het graf.  

Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen.  



Maar hij ging het graf niet in. 

Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf.  

Hij ging wel naar binnen.  

Hij zag de doeken liggen, ook de doek die om het hoofd van Jezus gezeten 

had.  

Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, netjes opgerold.  

De andere leerling ging nu ook het graf in.  

Toen hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat Jezus was opgestaan.  

In de heilige boeken stond al dat Jezus moest opstaan uit de dood.  

Maar dat hadden de leerlingen nog niet begrepen.  

Toen gingen Petrus en de andere leerling terug naar huis.  

Maria bleef huilend bij het graf staan.  

En terwijl ze huilde, keek ze naar binnen in het graf.  

Daar 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.  

De engelen vroegen haar: ‘Waarom huil je?’  

Maria zei: ‘Mijn Heer is weggehaald uit het graf.  

En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’  

Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om.  

Ze zag iemand staan.  

Het was Jezus, maar Maria wist niet dat hij het was.  

Jezus 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.’  

Jezus zei tegen haar: ‘Maria.’ Maria ging naar hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ Dat is 

Hebreeuws en het betekent: meester.  

Maar 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.’’ 

Toen 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. 



Lied: Hemelhoog 169 

 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

 die galmt door gans' Jeruzalem; 

 een heerlijk morgenlicht breekt aan: 

 de Zoon van God is opgestaan! 

 Nu jaagt de dood geen angst meer aan 

 want alles, alles is voldaan 

 wie in geloof op Jezus ziet 

 die vreest voor dood en duivel niet 

 Want nu de Heer is opgestaan, 

 nu vangt het nieuwe leven aan, 

 een leven door zijn dood bereid, 

 een leven in zijn heerlijkheid. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied 630: 1, 2 en 4  

 Sta op! Een morgen ongedacht, 

 Gods dag is aangebroken, 

 er is in een bewogen nacht 

 een nieuwe lente ontloken. 

 Het leven brak door aarde en steen, 

 uit alle wondren om u heen 

 spreekt, dat God heeft gesproken. 

 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

 open uw dode oren; 

 kom uit het graf dat u omsluit, 

 kom uit en word geboren! 

 Toen heeft zich in het vroegste licht 

 de nieuwe Adam opgericht, 

 ons allen lang tevoren. 



 Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 

 de schoot van 't graf ontkomen. 

 De morgen is vol nieuw geluid, 

 werp af uw boze dromen. 

 Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 

 is voor het lichaam nu vrij baan 

 naar een bestaan volkomen. 

 

Kinderen komen terug 

Afronding project 

Dank-voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Aandacht voor de collecte en Qlassy zingt ‘Umbrella’ 

Lied 634: 1 en 2  

 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, 

 wilt het woord ons geven dat hier vrede sticht : 

 u zij de glorie, opgestane heer, 

 u zij de victorie , u zij alle eer! 

 

Zending en zegen 

A -                men  , a -                men  , a  -                 men .  

 


