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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 Handelingen 17: 22-34 

22 Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en 

zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdien-

stig u in ieder opzicht bent. 23 Want toen ik in de stad 

rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogen-

schouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het op-

schrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder 

het te kennen, dat kom ik u verkondigen. 24 De God die de 

wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over 

hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden 

gemaakte tempels. 25 Hij laat zich ook niet bedienen door 

mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij 

die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere 

schenkt. 26 Uit één mens heeft hij de hele mensheid ge-

maakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk 

volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de 

grenzen van hun woongebied bepaald. 27 Het was Gods 

bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend 

zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van 

ons ver weg is. 28 Want in hem leven wij, bewegen wij en 

zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters heb-

ben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.” 29 Maar als 

wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat 

het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of 

steen, het werk van een ambachtsman, door mensen be-

dacht. 30 God slaat echter geen acht op de tijd waarin 

men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op 

om een nieuw leven te beginnen, 31 want hij heeft be-

paald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig 

oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man 

die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het 

om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de 

dood te doen opstaan.’  
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32 Toen ze hoorden van een opstanding van de doden 

dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zei-

den: ‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar 

eens vertellen.’ 33 Zo vertrok Paulus uit hun midden. 34 

Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaardden het 

geloof, onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, een 

vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen.  

 
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 – het bewijs van de opstanding 
 
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. 
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  Tenonder ging de sterke dood, 
  tenonder in de vloed; 
  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. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte 
 
Zingen: lied 155 (Zingende Gezegend – mel. Ps. 118) 

God dank! Laat iedereen het horen: 
Christus is waarlijk opgestaan! 
Wij gaan niet in de nacht verloren - 
Pasen: de grote dag breekt aan! 
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen, 
een engel kondigt stralend aan: 
Ziet waar Zijn lichaam heeft gelegen, 
waarlijk, de Heer is opgestaan! 
   
Wij hadden alle hoop verloren, 
niemand van ons zag toekomst meer; 
leeg was ons hart, als nooit tevoren 
zo eenzaam, zonder onze Heer. 
Hopeloos donker was ons leven, 
een bange droom, een lange nacht; 
waar was ons laatste licht gebleven: 
Christus, die ons de toekomst bracht? 
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God dank! De hemel heeft gesproken: 
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet! 
Een nieuwe lente is ontlopen, 
vreugde begraaft het diepst verdriet. 
God lof! De nacht is overwonnen, 
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan, 
de toekomst is vandaag begonnen - 
waarlijk, de Heer is opgestaan! 

 
Zegen 
 
  
 
 

 

 
Morgenochtend  is er in het Christelijk College De Noord-
gouw – Daendelsweg 4 – om  9.30 uur een Paaszang-
dienst, waarvoor u en jij van harte bent uitgenodigd.  
In deze dienst hoopt ds. M.L.W. Karels voor te gaan en 
wordt muzikale medewerking verleend door de muziek-
groep Inspire. 
 
 
 
 
 
 
 

Een gezegende voortzetting 
van het Paasfeest toegewenst 


