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Kerkdienst  Pasen viering            4 April 2021 
Ds. M.J. Zandbergen                     10 uur 
‘Machtige liefde’ 
Schriftlezing: Johannes 20: 1-8, 10-13, 14-18 (NBV) 
Organist: Joshua Prins 
Muziekteam: Latreia band 
 

Muziek intermezzo  
 

Welkom 
 

Gezang 215: 1, 2, 3  Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 
 

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 
Heilge dag na angst en vrees, halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 
 
2. 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! 
 
3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja! 
Englen juublen Hem ter eer, halleluja! 
 

Stil gebed  Votum  Groet 
 

Johannes de Heer 25: 1, 2, 4  Daar juicht een toon, daar klinkt een 
stem 
 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
de Zone Gods is opgestaan. 
 
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held! 
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht. 
 



 

4. Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan. 
Een leven door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid. 
 

Zandtekeningen 
 

projectlied 
 

Het graf is leeg. Maria zoekt, waar is Hij toch, de Heer? 
Heeft iemand Jezus weggehaald? De steen ligt er niet meer. 
Ze snapt het niet. Hoe kan dit nou? Waar is Hij heengebracht? 
En dan ineens gebeurt er iets wat niemand had verwacht: 
Maria hoort haar naam, ze draait zich om en kijkt Hem aan. 
Hij is niet dood, Hij leeft weer, ja, de Heer is opgestaan. 
Uw weg liep dood, ik was U kwijt, 
maar God zij dank, U bent er weer. 
U gaat me voor, ik volg het spoor  
achter U aan, mijn Heer. 
 

Paasproject 
 

Inleiding 
 

Sela  Kyrië 
 

Als onze dagen donker zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe ver het licht kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
 Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 
Als wij vermoeid en zoekend zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe zwaar de weg kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
 Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 

Johannes 20: 1-8 
1 Vroeg 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. 2 Ze 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.' 3 Petrus en de andere leerling 
gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling 
rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich 
voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.  
6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen 
doeken,  7 en hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had niet bij de 
andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek.  8 Toen ging ook 
de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag 
het en geloofde.  
 

Evangelische Liedbundel 289: 3  Ik geloof dat mijn Verlosser 
 

3. Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis – 
schenkt Hij mij het eeuwige leven,  
dat uit God en tot God is. 
 

Johannes 20: 10-13 
 

10 De leerlingen gingen terug naar huis. 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 Jezus had gelegen. 13 'Waarom huil je?' vroegen ze haar. 
Ze zei: 'Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe 
gebracht hebben.'  
 

Nieuwe Liedbundel 837: 1  Iedereen zoekt U, jong of oud 
 

1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
 

Johannes 20: 14-18 



 

 

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 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.' 18 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.  
 

Opwekking 843  Vaste hoop 
 

Diep was de kloof die mij van U scheidde. 
Hoog was de bergtop - boven mijn kracht. 
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel 
en sprak uw naam uit in de nacht. 
Toen brak uw liefde dwars door het donker 
dreef elke schaduw uit mijn hart. 
Het eind is zeker: U heeft gewonnen. 
Jezus, U mijn vaste hoop. 
 
Wie kon op zoveel genade hopen? 
Wie peilt uw liefde, betoond aan mij? 
U daalde af, Heer, vanuit de hemel; 
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn. 
U werd gekruisigd; ik ben vergeven. 
De Koning zelf noemt mij zijn kind. 
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig. 
Jezus, U mijn vaste hoop. 
 

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 
U breekt ketens, één voor één. 
U brengt redding, U alleen! 
Jezus, U mijn vaste hoop.   2x 
 

 



 

uw dode lichaam werd opgewekt. 
Het graf is open, de Leeuw verrezen; 
nu is de dood ook mijn eind niet meer. 
 

Jezus, U bent de hoogste Heer! 

 

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 
U breekt ketens, één voor één. 
U brengt redding, U alleen! 
Jezus, U mijn vaste hoop.   2x 
 

Preek 
 

Gezang 293: 1, 2, 4  Wat de toekomst brengen moge 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 200: U zij de glorie 
 

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. 
 
Ziet 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 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. 
 

Zegen 
 

Hemelhoog 605  Juicht, want Jezus is Heer 
 

Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 
 

Tegenstem vrouwen: 
Wij juichen, tot eer 
van onze God, die ons liefheeft. 
Wij juichen, tot eer van onze God. 
 



 

Liefde bedekt zijn schepping, 
de bloemen, de vogels, het gras. 
Zou Hij dan jou vergeten, 
Jezus, die blinden genas, verrees. 
 

Tegenstem vrouwen: 
Liefde is zijn schepping, 
zou Hij jou vergeten. 
 

Wees als een boom die vruchtdraagt, 
ieder seizoen op zijn tijd. 
Drink van het levend water, 
Jezus, de bron voor altijd, verrees. 
 

Tegenstem vrouwen: 
Wees een boom die vruchtdraagt, 
drink het levend water. 

 

Gezellig ‘digitaal’ koffiedrinken in het ‘wonder.me portaal’ van de Oosterkerk. 
Wilt u komende zondag ook meedoen? Klik dan op deze link  
(of ga naar deze website ->  https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl ) 
Er is een kort introductie- en instructie filmpje gemaakt. Klik op DEZE LINK om 
dit filmpje te bekijken. 
 
Collecte voor deze week 
 
De collectes voor deze zondag zijn: 
 
Voor Jeugd in eigen wijk, U kunt uw collecte overmaken op 
rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde 
Gemeente Aalsmeer o.v.v. Kerk en Beheer  

of gebruik de naast staande QR code.  
 
 
Of voor het ZWO commissie ten baten voor Paulien Naber, bedoeld voor 
haar eigen kosten. U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer 
NL73RABO0380144069  t.n.v. ZWO commissie o.v.v. Pauline Naber  

of gebruik de naast staande QR code.  
 
Volgende dienst: 
11 April 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 

https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Vnl-BNJMKtQ


 

De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Of de Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
 

https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/
about:blank

