
Liturgie 1e Paasdag 2021 Gereformeerde kerk Ommen om 9.30 uur 

 

(er is geen organist) 

 

Als de kerkenraad binnenkomt: Daar juicht een toon van Sela 

  

Welkom en afkondigingen door de lector (Lidy Zwiers) 

Medley: Lied 632 – Psalm 118 – Dit is de dag die de Heer ons geeft  

Stil gebed – Onze hulp – Groet 

 

Inleidend woord 

 

Filmpje dat die ochtend gemaakt is op de begraafplaats  

 

Lied U zij de glorie 

Filmpje  

De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen  

Ondertussen klinkt lied 637 ‘O vlam van Pasen’  

Aandacht Paasproject kindernevendienst  

 Poster 

 Filmpje van de leiding 

 Lied: Wij vieren feest  

 

Gebed bij de opening van het woord 

Schriftlezing: Joh. 20: 1-18 door Lidy Zwiers 

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 naartoe gebracht hebben.’ 

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. 

Liturgisch bloemstuk 

Lied 624 

Overdenking  

Lied: Ik zal er zijn  

 

Eventuele afkondigingen  

 

Gebeden besloten met lied 368F  

 

Noemen van de collecte 

 

Het ‘Halleluja’ uit de Messiah van Händel 

Zegen 

Lied 608  

 

 


