
Liturgie voor de avonddienst op  
 

Eerste Paasdag 
  

zondag 20 april 2014 
in de Grote- of Andreaskerk te Hattem 

 

 
 

Thema van deze dienst: 
 

Ik heb de Heer gezien! 
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Protestantse Gemeente i.w. te Hattem 
   hervormde wijkgemeente Stadswijk 

 
Voorganger: ds. M.L.W. Karels 
Orgel: dhr. J. Neuteboom 
Bugel: Roliena van ’t Hof-Top en Nyncke de Vries 
Koster: dhr. A. Streng 
 
Aanvang: 19.00 uur 
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Welkomstwoord 
 

Zingen: Psalm 149: 1 en 5 
 Halleluja! Laat opgetogen 
een nieuw gezang de HEER verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen, 
prijs ’s HEREN welbehagen! 
Na het duister des wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen ’s HEREN naam. 

 
Bemoediging en groet 
 
Zingen : Gezang 215 
  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! 
 
  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! 
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  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! 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: opwekking 44 

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost  
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.  
Halleluja. 
Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld 
op Zich nam. 
 
Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.  
(refrein) 
 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.  
(refrein) 

 
Gebed 
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Schriftlezing Johannes 20: 11-18 
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog 
ze zich naar het graf, 12 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 Je-
zus 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.’ 14 Na 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.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draai-
de zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘mees-
ter’.) 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 Va-
der, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie 
God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen 
en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze ver-
telde alles wat hij tegen haar gezegd had. 

 

Schriftlezing Openbaring 21: 1-5a 
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
want de eerste hemel en de eerste aarde waren voor-
bijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de hei-
lige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de 
hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar 
man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de 
troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en 
Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en 
God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun 
ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch 
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rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, 
want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die 
op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen 
nieuw. 

 
Zingen : Psalm 68: 7 

God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 
Preek – Ik heb de Heer gezien! 
 
Zingen: gezang 218: 1, 2, 4 en 8 
  Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
  dat Hij is opgestaan, 
  dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
  waar wij ook staan of gaan. 
 
  Ik zeg het allen, en de mond 
  van allen zegt het voort, 
  tot over 't ganse wereldrond 
  de nieuwe morgen gloort. 
 
  Tenonder ging de sterke dood, 
  ten onder in de vloed; 



 7 

  nu straalt ons in het morgenrood 
  zijn toekomst tegemoet. 
 
 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
  de Heer die eeuwig leeft 
  en die in zijn verrijzenis 
  alles herschapen heeft. 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte 
 
Zingen: Evang. Liedbundel 132  

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,  
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer, 
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind 
En zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn goddelijk 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. 
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Zegen 
 
  

 

 
Morgenochtend  is er in het Christelijk College De Noord-
gouw – Daendelsweg 4 – om  10.00 uur een Paaszang-
dienst, waarvoor u en jij van harte bent uitgenodigd.  
In deze dienst hoopt ds. B.J.D. van Vreeswijk voor te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 

Een gezegende voortzetting 
van het Paasfeest toegewenst 

 
 
 
 
 
 

 

 

De diensten van de protestantse ge-

meente zijn tijdens en na afloop van de 

dienst te beluisteren via de website van 

de gemeente, www.pknhattem.nl  

 

http://www.pknhattem.nl/

