
Hoogfeest van Pasen, Zondag 4 april 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Regine Agterhuis 

Ouderling: Jan van Hell 

Koster: Arda van Dulmen 

Organist: Leen Jacobs 

Geluid en beeld: Henk Scholten en Johan van Beek 

 

MUZIEK: “Because he lives”, uitgevoerd door 

Gospelkoor “Joyful Sound” uit Kampen 

https://youtu.be/f69BN2x34-4 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED 216 (orgel) 

“Dit is een morgen als ooit de eerste” 

 
1Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
2Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
3Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

We gaan staan 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

 die hemel en aarde gemaakt heeft 

 die trouw blijft tot in eeuwigheid  

 en die nooit laat varen het werk dat zijn hand 

aan heel de schepping begon! 

 

v: Genade voor ons en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 
GLORIALIED 635 (CD) 
“De Heer is waarlijk opgestaan”  
 
1De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, 
als Noach uit de ark gegaan, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
2Met Hem komt heel de schepping mee, halleluja, 

de dieren lopen twee aan twee, halleluja! 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
3Nu is er Goddank land in zicht, halleluja, 

de aarde is getooid in licht, halleluja! 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
4De merel zingt het hoogste lied, halleluja, 

alleen de havik hoor je niet, halleluja! 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
5De mussen tsjilpen allemaal, halleluja, 

de mees zingt als de nachtegaal, halleluja! 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
6De duif zit in de hoogste boom, halleluja, 

en heeft de snavel vol sjaloom, halleluja! 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
7Kom, zing dan met de vogels mee, halleluja, 

een beter land rijst op uit zee, halleluja! 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 
8Het water van de grote vloed, halleluja, 

stijgt nooit zo hoog meer, – God is goed, halleluja! 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Jesaja 25: 6-9 

 
6Op deze berg richt de HEER van de hemelse 

machten voor alle volken een feestmaal aan: 

uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een 

feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe 

wijnen. 7Op deze berg vernietigt hij het waas dat 

alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee 

alle volken omhuld zijn. 8Voor altijd doet hij de dood 

teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk 

gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de 

aarde weg – de HEER heeft gesproken.9 Op die 

dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze 

hoop: hij zou ons redden. Hij is de HEER, hij was 

onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ 

 

ZINGEN: Psalm 107: 1 (orgel) 

“Gods goedheid houdt ons staande” 

 
1Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat! 

Houd dan de lofzang gaande 

https://youtu.be/f69BN2x34-4


voor God die leven laat. 

Al wie door Hem bevrijd 

uit ongastvrije streken, 

naar huis wordt heengeleid, 

zal van zijn liefde spreken. 

 

2e LEZING: 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: ‘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. 

 

ZINGEN: Psalm 107: 9 (orgel) 

 
9Waarom sluit gij uw ogen? 

Zijn licht ontsteekt het licht, 

zijn geest komt aangevlogen, 

verheft uw aangezicht! 

Dank dan de Heer als gij 

de doodsnacht zijt ontvloden – 

de schemer gaat voorbij, 

de morgen is ontboden. 

OVERDENKING: “Wees blij!” 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 631 (orgel) 

“Tussen waken, tussen dromen” 

 
1Tussen waken, tussen dromen, 

in het vroege morgenlicht, 

wordt de steen van ’t graf genomen, 

horen vrouwen het bericht 

dat door dood en duisternis 

Jezus leeft en bij ons is. 

 
2Zij die zich als eersten buigen 

over leven in haar schoot 

zijn op Pasen kroongetuigen 

van nieuw leven uit de dood. 

Vrouwen hebben Hem ontmoet, 

weten zich bevrijd voorgoed. 

 
3Uit een sprakeloos verleden 

weggeschoven, ongehoord, 

wordt een nieuwe tuin betreden, 

open is de laatste poort, 

sluiers worden weggedaan: 

het is tijd om op te staan. 

 
4Lente kleurt de kale bomen, 

door het leven aangeraakt 

bloeien bloemen aan de zomen, 

zo wordt alles nieuw gemaakt. 

Juichend stemt het leven in 

met de toon van het begin. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

Mededeling overlijden gemeenteleden 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED Lied 634 (CD)  

“U zij de glorie” 

 
1U 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! 

 
2Licht 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! 

 

We gaan staan 

 

ZEGEN 



Allen antwoorden: Amen 

 

MUZIEK 

 

 

COLLECTE: 

 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale

-collecte.html  

 

1. Diaconie – 40-dagentijdcollecte 

/werelddiaconaat (Zuid-Afrika) 

 Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad 

Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en 

gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de 

middelbare school niet af en 40 procent van de 

jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in 

Actie ondersteunt een organisatie die jongeren 

helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke 

groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. 

Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden 

waardoor ze weerbaarder worden en kans maken 

op een beter leven. 

2. Goede Herderkerk. 

3. Wijkkas. 

 

BLOEMENGROET:  

Naar mevr. Verbaas en naar 

mevr. Doorman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html

