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Thema Geen herdenking maar “gedenking”  (Pnr. 1262)  Kolossenzen 3:1 
Uitgesproken 23 maart 2008 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: een opname van 23 maart in het Open Hof te Kampen. 
 
Ouderling van dienst Wil Stoffer 
Muzikale begeleiding Henk Kamphof, Cantorij Open Hof o.l.v.Arie van de Weerd,  
 Monique van den Hoed (viool) en Chris Wiegeraad (gitaar) 
 
Paasliederen 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Tussentijds nr 170 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren, 
Doven van harte, verhard om Zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood, 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Kolossenzen 3: 1 

1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan 
naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.  

 
Zingen Psalm 124: 1, 3 en 4 

1. Laat Israël nu zeggen blij van geest: 
Indien de HEER niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de HEER niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 
3. Lof Hem die ons ter dood niet overgaf, 
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. 
De vogelaar, die ons geen vrede liet, 
wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af: 
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 
 
4. Die onze boeien slaakt, het is de HEER. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de HEER, 
die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 
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Aanwijzingen ten leven 
 Kolossenzen 2: 6-13 

6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard 
hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het 
geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees 
op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende 
theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten 
op de machten van de wereld en niet op Christus. 9 Want in hem 
is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één 
bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook 
u van die volheid vervuld. 11 In hem bent u ook besneden, niet 
door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door 
het afleggen van het aardse lichaam. 12 Toen u gedoopt werd 
bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot 
leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de 
dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw 
onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend 
gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 
 

Zingen  Lied 203: 1, 2, 3, 4, en 5 
 1. Die in de dood gebonden lag 

om ons en onze zonden, 
is opgestaan met groot gezag: 
Christus heeft overwonnen! 
Hij bracht ons het leven weer, 
laat ons nu loven God de Heer 
en zingen: halleluja! 
Halleluja! 
 
2. Geen die de dood bedwingen kon, 
geen enkel mens op aarde; 
dat kwam doordat wij man voor man 
verstrikt in zonden waren. 
Zo kreeg hij ons in zijn macht 
en heeft ons in zijn rijk gebracht 
en hield ons daar gevangen. 
Halleluja! 
 
3. Toen heeft Gods Zoon ons hulp verschaft. 
Hij, als een mens gekomen, 
wees zonde en verzoeking af 
en heeft de dood ontnomen 
al zijn rechtsmacht en geweld; 
hij moest de sleutels van de hel 
in Christus' handen laten. 
Halleluja! 
 
4. Het was een strijd sinds lang voorzegd, 
die dood en leven streden. 
Nu is, Godlof, het pleit beslecht: 
Christus is onze vrede. 
Hij die onze bondgenoot 
geworden is, heeft in zijn dood 
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de dood voor ons verslagen. 
Halleluja! 

 
5. Ziet nu die 't ware Paaslam is, 
waarvan wij moeten leven, 
die aan het kruis in duisternis 
zichzelf heeft prijsgegeven. 
Zijn bloed is aan onze deur; 
niet langer oefent zijn terreur 
de dood, die mensenmoorder. 
Halleluja! 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Jozua 4: 15-24 

15 De HEER zei tegen Jozua: 16 ‘Zeg tegen de priesters die de ark 
met de tekst van het verbond dragen dat ze uit de Jordaan komen.’ 
17 Jozua gaf hun die opdracht, 18 en toen de priesters die de ark 
van het verbond met de HEER droegen uit de Jordaan kwamen en 
de oever betraden, hernam het water zijn loop en trad het weer 
buiten zijn oevers, zoals het eerder had gedaan. 19 Het volk bereikte 
de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand, 
en het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt. 
20 Jozua richtte daar de twaalf stenen op die ze uit de Jordaan 
hadden meegenomen. 21 Hij zei tegen de Israëlieten: ‘Wanneer uw 
kinderen later vragen wat deze stenen betekenen, 22 dan moet u 
hun het volgende vertellen: “Israël is de Jordaan overgetrokken, en 
wel over de droge bedding. 23 Want de HEER, jullie God, heeft de 
Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken, 
zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd totdat we die 
waren overgetrokken. 24 Want alle volken op aarde moeten weten 
hoe machtig de HEER, jullie God, is, en jullie moeten altijd vol 
ontzag voor hem zijn.”’ 

 
Zingen Lied 225 

1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wondren om u heen. 
 
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 
 
3. Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
4. De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
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de heilge tekens te verstaan. 
 
5. Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

 
Schriftlezing Matthéüs 28 

1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week 
gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het 
graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een 
engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde 
de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en 
zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst 
en vielen als dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en 
zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, 
zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd 
heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7 En ga 
nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de 
dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, 
daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’  

 
Zingen Lied 214: 1 en 3 

1. O morgen van verblijden, 
o dageraad, o licht! 
Zie, na de nacht van lijden 
toont God zijn aangezicht. 
Hij, machteloos geknecht, 
als wij in 't graf gelegd, 
blijkt in zijn onmacht sterk 
en doet een heerlijk werk. 
 
3. O, nu ik mocht aanschouwen, 
uw overwinningsfeest, 
kan mij niet meer benauwen 
het duister van mijn geest. 
Ik zal vol goede moed 
behouden 't kostbaar goed, 
dat mij verworven heeft 
de Heer die eeuwig leeft. 

 
Schriftlezing Kolossenzen 3: 1 

1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar 
wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt 
u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers 
gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En 
wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, 
in luister verschijnen. 

 
Zingen Lied 206 

1. Komt drinken wij tot lafenis 
de nieuwe drank die leven is, 
zij wordt niet door een wonder Gods 
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gedwongen uit de dode rots. 
 
2. Zij is de bron, het leven zelf, 
ontspringend uit het grafgewelf, 
Christus, de levende fontein, 
waarin wij allen zalig zijn. 
 
3. In alle dingen opgericht, 
door alles heen dringt hemels licht, 
 
 
 
de schepping heft het feestlied aan 
want Christus is thans opgestaan. 
 
4. Gisteren was ik met U dood, 
o Christus, in dit morgenrood 
word ik met U weer opgewekt 
daar Gij de uwen tot U trekt. 
 
5. O Christus, ik die gistren pas 
met U aan 't kruis gehangen was, 
laat heden tot uw lof en prijs 
mij bij U zijn in 't paradijs. 

 
Gedicht Wij dromen van een nieuwe stad 

door Hilleen de Vries 
 
Zingen door de kinderen 

Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft 
 
Projectlied Dit is een dag vol Licht 
 
Preek 
 
Zingen Lied 210 

1. Sta op! - Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wondren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
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. 
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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. 
 
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. 

 

Dankgebed en voorbeden 

Inzameling van de gaven  
 
Zingen Paasliederen 
 
Zingen U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Zegen 
 


