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Rembrandt van Rijn – Christus als hovenier – 1638 

  



 

 

VANUIT DE NIEUWE BADKAPEL - ZORGVLIETKERK 

Voorganger: Ds. Charlotte van der Leest 

Vleugel/harmonium/kistorgel: Bert Mooiman  

Viool: Gilles Michels 

Zang: Patrick Pranger 

 

Muziek voor de dienst – J.S. Bach, ‘Jesus unser Trost und Leben’, BWV 475 

 

Welkom – Door ouderling van dienst Martin Buis 

 

Lied – Daar juicht een toon 

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die jubelt door Jeruzalem. 

een heerlijk morgenlicht breekt aan: 

de Zoon van God is opgestaan! 

 

4 Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 

 

Bemoediging 

 

Gebedsstilte 

 

Gebed van toenadering 

 

Psalm van deze zondag – Psalm 139 couplet 1 en 11 – met keervers 

Keervers: Ken mij, wil mij bevrijden, 

want troebel is mijn zicht. 

Volbracht is nu uw lijden, 

leid mij dan naar Uw licht.  (Patrick Pranger) 

 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 
  

11 Gedachten ongeëvenaard 

hebt Gij, o God, geopenbaard 

in al de werken van uw hand – 

gedachten talloos als het zand. 

Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden, 

ik vind U altijd aan mijn zijde. Keervers 



Gebed om ontferming 

 

Gloria – Most glorious Lord of life – tekst: Edmund Spenser, muziek: William H. Harris 
 

Most glorious Lord of life, that on this day 

didst make thy triumph over death and sin, 

and having harrowed hell, didst bring away 

captivity thence captive, us to win: 

  

This joyous day, dear Lord, with joy begin, 

and grant that we for whom thou didst die, 

being with thy dear blood  

clean washed from sin, 

may live for ever in felicity: 

  

And that thy love we weighing worthily, 

may likewise love thee for the same again; 

and for thy sake, who dost all grace supply, 

with love may one another entertain; 

  

So let us love, dear Love,  

like as we ought; 

love is the lesson which the Lord us taught. 

 

Glorierijke Heer van het leven, die deze dag 

mocht zegevieren over dood en zonde, 

en door helse marteling, gevangenen 

wegleidde uit hun gevangenis, om ons te winnen. 

  

Deze blijde dag, lieve Heer, begint met jubel, 

en geef dat wij - voor wie u bent  gestorven, 

en ons met uw kostbaar bloed  

van zonden schoon waste –  

eeuwig mogen leven in gelukzaligheid: 

  

En dat wij uw liefde op waarde mogen schatten, 

en u vanuit onszelf evenzo mogen liefhebben; 

en omwille van u , die alle genade hebt gegeven, 

met liefde elkaar mogen bejegenen. 

  

Laat ons dus liefhebben, God van Liefde,  

zoals wij behoren te doen.  

Liefde is de les die de Heer ons leerde. 

VANUIT DE BETHELKERK 

Voorganger: Ds. Gerco Lock 

Orgel / piano: Marcel van Duijvenvoorde 

Zang: Louise de Zeeuw’ 
Lector: Ria ter Horst 

 

Gebed om verlichting met de heilige Geest 

 

Schriftlezing – Johannes 20 vers 1 – 18  
1Vroeg 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. 2Ze 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.’ 3Petrus en de andere 

leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende 

vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de 

linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging 

het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt 



 

 

had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de 

andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want 

ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen 

gingen terug naar huis. 
 

11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12en 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.’ 14Na 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.’ 16Jezus 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.’ 18Maria 

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. 

 

Lied - NLB 624 - Christus, onze Heer, verrees 

1 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! 

 

3 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! 

Verkondiging 

 

Meditatieve muziek 

 

Lied – Hemelhoog 182 – Hij Leeft  

1 Maria kwam bij het graf 

en huilde om haar Heer. 

De grote steen was weggerold 

en Jezus was er niet meer. 

Maar een engel zei plotseling 

‘Weet je niet meer 

wat Hij gesproken heeft?’ 
 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

Hij leeft, Hij leeft. 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

Hij leeft, Hij leeft. 

2 De discipelen waren zo moe; 

ze treurden om de Heer. 

Waar moesten ze nu nog naar toe? 

Hun meester was er niet meer. 

Maar Maria riep plotseling 

’Hij heeft gedaan 

wat Hij gesproken heeft!’ 
 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

Hij leeft, Hij leeft. 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

Hij leeft, Hij leeft. 



VANUIT DE PRINSES JULIANAKERK 

Voorganger: Ds. Dirk-Jan Thijs 

 

 

 
 

Dankgebed en voorbeden 

 

Stil gebed, Onze Vader  

 

Collecten 

Giften kunnen worden overgemaakt op: NL36 RABO 0373728670, ten name van de 

Protestantse Gemeente te Scheveningen onder vermelding van het collectedoel.  

Ook kunt u uw gaven geven via Kerkgeld App (download de app en registreer eenmalig). 

 

Slotlied – U zij de glorie 

1 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. 

 

2 Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Wees dan volk des Heren, 

blij en welgezind, 

en zeg telkenkere Christus overwint! 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn god’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. 

 

Wegzending en zegen 


