
Paasmorgen Kamerik 12 april 2020  

 
Voorganger: Ds. T.M. van Montfoort 

Piano:  Gert van Zoelen en Yvonne Kruk  

Fluit:   Eva Langendoen 

Zang:  Anton Nap, Ria van Leeuwen, Marjolein Hillige 

Presentatie:  Adriaan Eveleens 

 

Welkom door Jos https://youtu.be/amYW1l7uoXI   
 

VOORBEREIDING   

 

Pianomuziek U zij de glorie: 

https://youtu.be/Nxcbi2PBAIo 

 

Paasgroet: https://youtu.be/ZZcehTD6KCo  

v. Christus is waarlijk opgestaan 

a. Halleluja! 

 bemoediging: 

v. onze hulp is in de naam van de Heer 

a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

aanvangslied: LB 601 Licht dat ons aanstoot:   

https://www.youtube.com/watch?v=vCKT_Q_KQ-M    

 

 

  

https://youtu.be/amYW1l7uoXI
https://youtu.be/Nxcbi2PBAIo
https://youtu.be/ZZcehTD6KCo
https://www.youtube.com/watch?v=vCKT_Q_KQ-M


gebed om ontferming:  https://youtu.be/QNak7c5RP84 

 

glorialied: Daar juicht een toon: https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET WOORD 

 

gebed bij de opening van de Schrift 

 

eerste lezing: Hooglied 2:16-3:5  

https://youtu.be/ZDXsaisIf7c 

 

16Mijn lief is van mij, 

en ik ben van hem. 

Hij weidt tussen de lelies. 

17Nu de dag weer ademt 

en het duister vlucht – 

ga nu weg, mijn lief. 

Spring als een gazelle, 

als het jong van een hert 

over de geurige bergen. 

 

3.1’s Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. 

Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. 

2Laat ik opstaan, rondgaan in de stad, 

laat ik in de straten, op de pleinen, 

zoeken naar mijn allerliefste. 

Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. 

3De wachters vinden mij 

op hun ronde door de stad. 

‘Hebben jullie mijn lief ook gezien?’ 

4Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij 

of ik vind mijn lief. 

Ik grijp hem vast en laat hem niet meer los 

tot ik hem gebracht heb in mijn moeders huis, 

in de kamer van haar die mij baarde. 

 

5Meisjes van Jeruzalem, 

ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld: 

https://youtu.be/QNak7c5RP84
https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw
https://youtu.be/ZDXsaisIf7c


wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken 

voordat zij het wil. 

 

pianomuziek  

https://youtu.be/YoenYUaI_4w 

 

tweede lezing: Johannes 20:1-18  

https://youtu.be/49tVddw69cE 

 

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: LB 636 Liefde is licht 

https://www.youtube.com/watch?v=OvP21hlBw8E 

https://youtu.be/YoenYUaI_4w
https://youtu.be/49tVddw69cE
https://www.youtube.com/watch?v=OvP21hlBw8E


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uitleg en verkondiging 

https://youtu.be/QiPMxsmSJLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pianomuziek: https://youtu.be/JRNCA85okb8 

 

https://youtu.be/QiPMxsmSJLA
https://youtu.be/JRNCA85okb8


verhaal voor kinderen: https://youtu.be/yeANsGVdNL4 

 

kinderlied De heer van de dans: https://youtu.be/ORhb74PrFi4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

gebeden, afgesloten met stil gebed en het Onze Vader: https://youtu.be/Y4_Uiq_M3Fo 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 

uw koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid.        Amen. 

 

 

https://youtu.be/yeANsGVdNL4
https://youtu.be/ORhb74PrFi4
https://youtu.be/Y4_Uiq_M3Fo


Slotlied LB 659 Kondig het jubelend aan: https://youtu.be/1SLjy-ua6Fs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN: 

https://youtu.be/ESLubNMyvnk 

 

a. AMEN  

 

piano De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer, Omdat hij leeft: 

https://youtu.be/3bdyY9n4_vM 

 

 

 

https://youtu.be/1SLjy-ua6Fs
https://youtu.be/ESLubNMyvnk
https://youtu.be/3bdyY9n4_vM

