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PAASMORGENVIERING 

21 april 2019, Oude Jeroenskerk Noordwijk 
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De Paasmorgenviering zouden we - samen met de Paasnachtviering - 

de belangrijkste viering van het kerkjaar kunnen noemen. Op elke 

zondag valt immers het licht van Pasen. Wij vieren de opstanding van 

Christus als begin van de echte nieuwe dag. 

 

Bij het Paasfeest als hoogfeest van de kerk hoort natuurlijk het 

juichend zingen uit volle borst en wegens de lezingen zal vaak het 

licht van de opstanding door de liederen schijnen. 

 

De kleur is wit. De kleur van licht en leven, 

van het feest van de opstanding van Jezus Christus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger is ds. Simon Dingemanse 

Cantor-organist is Jaco van Leeuwen 

 

M.m.v. het protestants kerkkoor o.l.v. Regina van Leeuwen 

en een koperblazersensemble, bestaande uit 

Sander Admiraal, trompet  

Herbert Wever, trompet 

Jos Admiraal, euphonium 

Frits de Witt, bastuba 
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- Preludium: Twee bewerkingen over het paaslied ‘Christ lag in  

       Todesbanden’ (lied 618) – Georg Böhm (1661-1733) 

 

- Koperkwartet: Lied 621 Heerlijk verschenen is de dag 

     Lied 629 Ik ben in mijn hof gekomen 

     Lied 643 Zing nu de Heer! Hij zag ons aan 
 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

 

- Op aangeven van het orgelspel zingen koor en gemeente staande: 

  Sta op! - Een morgen ongedacht (lied 630)  koor:1,3; a:2,4 

 

Koor: 1. Sta op! Een morgen ongedacht, 

 Gods dag is aangebroken, 

 er is in één bewogen nacht 

 een nieuwe lent' ontloken. 

 Het leven brak door aarde en steen, 

 uit alle wond'ren om u heen 

 spreekt, dat God heeft gesproken. 

 

Allen: 2. 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. 

 

Koor: 3. Al wat ten dode was gedoemd 

 mag nu de hoop herwinnen; 

 bloemen en vogels, – alles roemt 

 Hem als in den beginne. 

 Keerde de Heer der schepping weer, 

 dan is het tevergeefs niet meer 

 te bloeien en te minnen. 
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Allen: 4. 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. 
    

- Welkom en mededelingen door de diaken van dienst 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

- Groet, bemoediging en drempelgebed. 

Vg.  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A. die hemel en aarde gemaakt heeft 

Vg. God is trouw voor altijd 

A. en Hij laat niet los wat Hij begonnen is.     korte stilte… 

Vg. Hier staan wij in uw licht, goede God, 

 wij knipperen met onze ogen  

 en zijn blij en verrast met deze nieuwe morgen. 

A.      Jezus is opgestaan! 

Vg. Laat het licht van Paasmorgen ons blijvend omringen. 

A. Dat wij opstaan en nieuwe mensen worden. Amen.   

 

(gemeente gaat zitten) 

 

- Zingen: Psalm van de Paasmorgen – lied 139:1,11,14. 

 

    1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

 't ligt alles open voor uw ogen. 
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    11.   Gedachten ongeëvenaard 

 hebt Gij, o God, geopenbaard 

 in al de werken van uw hand – 

 gedachten talloos als het zand. 

 Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden, 

 Ik vind U altijd aan mijn zijde. 

 

    14.   Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

            toch open voor uw aangezicht. 

            Toets mij of niet een weg in mij 

            mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

            O God, houd mij geheel omgeven, 

            en leid mij op de weg ten leven. 

 

…MET DE WERELD OM ONS HEEN… 

 

Stilstaan bij de nood van de wereld… 

afgesloten met lied 301k (1 = koor; 2 = allen) 
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Glorialied: Lof zij God in de hoogste troon (lied 619) 

        Koor: 1,3,5; a: 2,4,6 

 

Koor: 1. Lof zij God in de hoogste troon, 

 lof zij zijn eengeboren Zoon, 

 die voor ons droeg der zonde loon. 

 Halleluja, halleluja, halleluja! 

Allen: 

 
 

Koor: 3. De engel sprak: Houd moed, vreest niet, 

 ik ken de bron van uw verdriet: 

 gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet. 

 Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Allen: 4. Hij is verrezen en Hij leeft. 

 De dood heeft voor het eerst gebeefd. 

 Kom, zie waar Hij gelegen heeft. 

 Halleluja, halleluja, halleluja! 
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Koor: 5. Nu bidden wij U, Zoon van God, 

 omdat Gij opstond uit de dood, 

 geef ons nu uw genade groot, 

 - halleluja, halleluja, halleluja! - 

 

Allen: 6. opdat wij, vrolijk en bevrijd, 

 lof zingen in der eeuwigheid 

 uw lieve naam gebenedijd. 

 Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

- Gebed van de Paasmorgen 

 

- Lied over de zoekende Maria   

(t. Simon Dingemanse; m. Lied 806; bij Johannes 20:1-18) 

 

Overal zoeken, dan hier en dan daar, 

waar is het leven  

dat Hij zou geven, 

overal zoeken, dan hier en dan daar, 

ik moet Hem vinden, maar weet niet waar. 

 

Overal zoeken, waar is Hij gelegd, 

waar, mijn Beminde,  

kan ik je vinden? 

Overal zoeken, waar is Hij gelegd, 

‘wie zoek je dan?’ heeft de tuinman gezegd. 

 

Overal zoeken, van wie is die stem? 

‘Ja, ik herken het, 

Rabbi, U bent het!  

Overal zoeken, van wie is die stem? 

Hij roept mijn naam en ik leef weer met Hem! 
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- Moment met de kinderen…zoeken en vinden… 

   

- Profetenlezing:  Jesaja 51:9-11 

 

- Zingen: Wij hebben een sterke stad (Lied 175) 

 
 

     2.  Wie wonen daar in die stad, 

 die stad op de nieuwe aarde? 

 Een volk dat de Heer aanbad 

 en de trouw aan zijn roeping bewaarde. 

 O poortwachter, open de poort 

 voor al wie vertrouwt op zijn woord! 

 

    3. Vertrouw op de Heer, vertrouw, 

 want eeuwig zal Hij ons dragen. 

 De vesting zo hoog gebouwd, 
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 die heeft Hij ternedergeslagen 

 maar mensen die steeds zijn geknecht 

 die wandelen hier in 't licht. 

 

    4. Rechtvaardigen, hier is uw stad, 

 standvastigen, hier uw sterkte. 

 Een ruimte die niemand mat, 

 een toekomst die niemand bewerkte 

 dan Israëls Heiland alleen, 

 Hij voert de verdrukten erheen. 

 

- Brieflezing: Kolossenzen 3:1-4  

- Evangelielezing: Johannes 20:1-18 

 

- Zingen: O vlam van Pasen, steek ons aan (lied 637, beurtzang) 

Koor:  

1. 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! 

Allen: 
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Koor: 

      3. De oude nacht voorgoed gedood, 

 de toekomst kleurt de morgen rood; 

 ziehier hoe God vergevend is 

 en hoe zijn liefde levend is. 

Allen: 

      4. 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! 

 

- Uitleg en verkondiging       

 

- Koorzang: Christ is risen from the death –  

         Caleb Simper (1856 – 1942) 

 

Christ is risen from the death, 

and become the firstfruits of them that slept. 

Alleluia! Christ is risen from the death. 

I am He that liveth and was dead; 

and behold, I am alive for evermore. 

O death, whre is the sting? 

O grave thy victory? 

I am He that liveth and was dead; 

and behold, I am alive for evermore. 

Christ is risen from the death, 

and become the firstfruits of them that slept. 

Death hath no more dominion over Him. 

Death is swallowed up in victory. 

Christ is risen from the dead. Amen. 

 
(teksten uit 1 Cor. 15:20, Openb. 1:18, 1 Cor. 15: 54, 55 en Rom. 6:9) 
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- Moment met de kinderen: Hoe zou Maria zich gevoeld hebben? 

 

- Zingen: Liefde is blij zijn (zo moet Maria zich wel gevoeld hebben) 

 
 

2. Liefde is lopen,     3. Liefde is zingen,  

 mijn hand in jouw hand.  is wit en is groen. 

 Liefde is hopen,   Liefde is zacht, 

 Is gaan langs het strand.  is een kus in ’t plantsoen 

 Liefde is amen,   Liefde is leven, 

 is wolken, is wind.   je ademt weer op. 

 Liefde is samen,   Liefde is geven, 

 is spelen als kind.   is leven met God. 

 

…DANKEND EN DELEND… 

 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

 

- Inzameling van de gaven  
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…OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

- Slotlied: - Zingen: De steppe zal bloeien (lied 608)  
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2. De ballingen keren                

 zij keren met blinkende schoven.       

 Die gingen in rouw               

 tot aan de einden der aarde               

 één voor één, en voorgoed               

 die keren in stoeten.               

 Als beken vol water               

 als beken vol toesnellend water          

 schietend omlaag van de bergen.        

 Met lachen en juichen -               

 die zaaiden in tranen               

 die keren met lachen en juichen.        

 

3. De dode zal leven. 

 De dode zal horen: nu leven. 

 Ten einde gegaan 

 en onder stenen bedolven 

 dode, dode, sta op, 

 het licht van de morgen. 

 Een hand zal ons wenken 

 een stem zal ons roepen: Ik open 

 hemel en aarde en afgrond. 

 En wij zullen horen 

 en wij zullen opstaan 

 en lachen en juichen en leven. 
 

 

Wegzending en zegen. A. zingen AMEN 

 

De kaarsen worden gedoofd 

 

Postludium: Toccata in F uit Symphonie no. 5 (op. 42 no. 1) – 

           Charles Marie Widor (1844 - 1937) 
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Hartelijk welkom in het koor om elkaar te ontmoeten rond koffie, 

thee 

en limonade 

 

 

 

 

Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt meer weten over 

de protestantse gemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst 

wenden tot de ouderling of de predikant of de website  www.pkn-

noordwijk.nl raadplegen.  

 

Deze dienst is terug te luisteren op kerkomroep.nl 
 

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.pkn-noordwijk.nl/
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  WIJNSTOK 
 Zonder mij kunt gij niets doen, Joh. 15:5 
 

 Het was de hovenier, 

 die in het vroege licht 

 de ranken heeft gericht, 

 diep in elkaar verward, 

 vervreemdend van het hart, 

 de wortelstok. 

 

 Geen zag wat zich voltrok 

 in het zeer vroege licht. 

 Hij raakte hen slechts aan: 

 zij zijn vaneengegaan, 

ontbonden 

ontwonden. 

 

Het was de hovenier. 

Verwonderd, in vroeg licht, 

gescheiden ongescheiden 

de door zijn hand geleide 

hartranken. 

-  Aan ons beiden 

hebt gij het, God, verricht. 

  

     Ida Gerhardt 

 


