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Thema:  Leven van hart tot hart (Pnr. 1600) Tekst: Johannes 20: 1-18 
Uitgesproken op 8 april 2018 om 9.30 uur te Veessen  
Beloken Pasen 
 
Organist: dhr. H.L. Dalhuisen 
 
Welkom 
 
Zingen  Psalm 81: 1,2 en 8 

1 Jubelt God ter eer,  
Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Isrels Heer,  
stem en tegenstem 
springen op voor Hem  
die ons heil bewerkte. 
 
2 Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Viert bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 
 
8 Ik ben HIJ DIE IS: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding  
 
Zingen  Lied 218: 1, 2 en 3 

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
2 Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over 't ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
3 Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen wij uit zijn hand. 
 

Kinderen gaan naar de nevendienst 
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Verootmoediging 
Zingen  Lied 437:1 

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

 
Genade verkondiging 
Zingen Lied 437:2 

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 
Aanwijzingen ten leven 
Zingen Lied 437: 3 
  3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Johannes 20: 1-18 

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. 9. Want ze 
hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest 
opstaan. 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 
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 draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat 
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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, d!ie ook jullie Vader 
is, naar mijn God, die ook jullie Godis.’ 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.  
 

Prediking 
 
Zingen Lied 330: 1 en 2 

1 Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd' ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 
2 En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug van de nevendienst 
 
Zingen Lied 281 

1 Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
2 Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 
3 Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
4 Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen Leven van hart tot hart 
 
 

 4 van 4 

O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der englen in. 
 

Kinderen vertellen 
 
Zegen 
 
Gezongen  Amen Amen Amen 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer 
Amen God Uw naam ter eer. 

 


