
Kerkdienst Smilde, 4 april 
Thema: Pasen 
Voorganger: Drs. Gerrit Vennik 
Organist: Klaas van der Kolk 
 
De diaconie en de kerkrentmeester waarderen het zeer als u uw collectegift overmaakt 
naar de rekeningnummers vermeld in het kerkblad. 
 
Orgelspel met onder meer variatie op ‘U zij de Glorie’  
 
Pastorale mededelingen        
 
Aansteken Paaskaars (na inleidende woorden) Tryntsje Bos 
  
Zingen - U zij de glorie (YouTube) 
 
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 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
Blijd' en welgezind, 
En zegt 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 godd'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. 
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Votum en groet 
 
Uitleg Bloemstuk van Annie Daling 
 
Gebed (Herma Boerma)                                                                        
 
Zingen NLB 216 Dit is een morgen als ooit de eerste (YouTube) 
 
1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen,   
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
 
De 10 leefregels, 10 woorden (hervertaald: Loed Loosen)   
1 Ik de Eeuwige ben jouw God, Ik die jou heb weggeleid uit het land Egypte, uit het 
slavenhuis. Je zult geen andere Goden erop nahouden voor mijn Aangezicht.  
2 Je zult je geen godenbeeld maken, noch enige afbeelding van wat in de hemel is 
daarboven, noch van wat beneden op de aarde is.  maken, noch enige afbeelding van 
wat in de hemel is daarboven, noch van wat beneden op de aarde is. Noch van wat in 
het water onder de aarde is. Je zult je voor zulke beelden niet neerbuigen  
En ze niet vereren, 
Want Ik ben de Eeuwige jouw God, een naijverig God 
3 Je zult de Naam van de Eeuwige jouw God 
Niet leugenachtig gebruiken, 
Want de Eeuwige houdt niet voor onschuldig Wie zijn Naam leugenachtig gebruiken. 
4 Gedenk de dag van de sabbat door die te heiligen 
Zes dagen zul je arbeiden en al je werk doen, Maar de zevende dag is een sabbat voor 
de Eeuwige jouw God. 
Je zult dan geen enkel werk doen; 
 Dat geldt voor jou, je zoon en je dochter, Je slaaf, je slavin en je vee 
En de vreemdeling binnen je poorten. 
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Want in zes dagen maakte de Eeuwige 
De hemel en de aarde en de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag 
 Daarom zegende de Eeuwige de dag van de sabbat  en heiligde die. 
5 Eer je vader en moeder, opdat je lang zult leven. Op de akkergrond die de Eeuwige 
jouw God jou geeft.  
6 Niet moorden zul je.  
7 Niet echtbreken zul je 
 8 Niet stelen zul je 
9 Je zult tegen je naaste geen vals getuigenis afleggen 
10 Niet begeren zul je het huis van je naaste; niet begeren zul je de vrouw van je 
naaste, noch zijn slaaf of zijn slavin noch zijn os of zijn ezel noch iets wat toebehoort 
aan je naaste.                                                                                          
 
Zingen – Daar juicht een toon, daar klinkt een stem (YouTube) 
 
1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 
die galmt door gans' Jeruzalem 
een heerlijk morgenlicht breekt aan 
de Zoon van God is opgestaan 
 
2 Nu jaagt de dood geen angst meer aan 
want alles, alles is voldaan 
wie in geloof op Jezus ziet 
die vreest voor dood en duivel niet 
 
3 Want nu de Heer is opgestaan 
nu vangt het nieuwe leven aan 
een leven door Zijn dood bereid 
een leven in Zijn heerlijkheid 
 
Korte inleidende woorden 
 
Lezen Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Junior uitgesproken door Miranda, in 
aanwezigheid van haar 2 dochters Jacqueline en Nikki-Fleur.  
                                                                  
Het is heel vroeg in de morgen. Het is nog donker. Maar Maria is al uit bed. Ze loopt de 
stad uit. Ze gaat naar de plaats waar Jezus begraven ligt. Een paar dagen geleden 
hebben soldaten Jezus gevangen genomen. En daarna hebben ze hem gedood. Maria 
is erg verdrietig.  
Ze komt bij het graf. Maar dan schrikt ze. De steen voor het graf is weg! Hoe kan dat 
nou? Het graf is leeg. Waar is Jezus? Hij ligt niet meer in het graf. 
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Maria rent terug naar de stad. Ze gaat naar de vrienden van Jezus toe. “De Heer is 
weggehaald”, roept ze. “Hij ligt niet meer in het graf. En ik weet niet waar ze hem 
naartoe hebben gebracht.” “Wat?”, roept Petrus. “Ik ga kijken!” “Ik ga mee”, zegt 
Johannes.  
De twee mannen rennen voor Maria uit naar de tuin met het graf. Het is waar. De 
steen is weg. Het graf is open. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Petrus gaat naar 
binnen. Hij ziet een paar doeken liggen. Maar Jezus ligt er niet meer. Petrus snapt er 
niets van. Hij gaat terug naar huis, samen met Johannes.  
Maria gaat niet mee. Ze blijft bij het graf. Ze huilt. Nog een keer kijkt ze in het graf. 
Maar dan ziet ze twee engelen in witte kleren. Ze zitten op de plek waar Jezus gelegen 
heeft. Ze kijken haar aan. “Waarom huil je?”, vraagt de ene engel. “Ze hebben mijn 
Heer weggehaald”, snikt Maria, “en ik weet niet waar ze hem naartoe hebben 
gebracht”, Maria draait zich om. In de tuin staat een man. Het is Jezus, maar dat ziet 
Maria helemaal niet. Ze denkt dat het de tuinman is. “Waarom huil je?”, vraagt Jezus. 
“Wie zoek je?” “Meneer”, huilt Maria. “Hebt u Jezus soms uit het graf gehaald? 
Alstublieft, vertel me waar u hem naartoe hebt gebracht.” Jezus glimlacht. “Maria”, 
zegt hij.  En dan hoort Maria het. En ze ziet het. Dit is helemaal niet de tuinman. Dit is 
Jezus. Ze rent naar hem toe. “Meester!”, zegt ze. Nog nooit in haar leven is ze zo blij 
geweest. Het liefst zou ze Jezus nooit meer loslaten. “Houd me niet vast”, zegt Jezus 
tegen haar. “Laat me maar los, Maria. Ik leef weer, maar ik blijf hier niet. Ik moet naar 
huis, naar mijn vader in de Hemel. Hij is ook jouw vader. Ik ga naar mijn God, die ook 
jouw God is.” 
Maria gaat snel terug naar de stad, naar het huis waar de vrienden van Jezus bij elkaar 
zijn. “Ik heb de Heer gezien!”, zegt ze. “Hij leeft!”    
                   
Zingen - Kinderpaaslied ‘Hij leeft’ – Elly en Rikkert (YouTube) 
 
Vlog – Jaap Blomberg 
 
Vlog - Boele Duin 
 
Interkerkelijk Mannenkoor Drachten o.l.v. Freddy Veldkamp (YouTube) 
vleugel: Wilco Veldkamp, dwarsfluit: Marthe van den Berg  
opgenomen in de Koepelkerk te Smilde                                                                                      
 
Vlog – Dinanda van den Berg 
 
Vlog – Ingrid Tillema 
 
Vlog – Jenneke van Delden                                                                  
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De Hemelse Supermarkt 
Ik was in een dorpje, het lag aan de rand van een park. 
Ik zag een uithangbord, dat zei: ‘De hemelse supermarkt’. 
Ik kwam wat dichterbij en de deur ging vanzelf open 
En voor ik het besefte wat ik deed, was ik al binnengelopen. 
Het personeel bestond uit vele engelen. Allen, daar waar nodig was, tot hulp bereid. 
Eén reikte me een mandje aan en zei: ‘M’n kind, doe je boodschappen met beleid!’ 
Alles wat een mens nodig heeft, was in die winkel te koop en het eerste wat ik 
meenam was een pakje Hoop.  
Wat verder in het pad zag ik ook Geduld 
En daarnaast was een groot vak, dat met Liefde was gevuld. 
Wijsheid zat in grote flessen, daarvan nam ik er twee 
En een aantal zakken met Geloof nam ik toch ook maar mee. 
De Heilige Geest was niet te missen, 
Uitgestald waar ik maar keek. 
Ook stopte ik even voor de artikelen Kracht en Moed, 
Want een beetje sterkte doet een mens toch goed. 
Van Genade nam ik meteen een grote rol 
En raakte mijn mandje al aardig vol. 
Ik liep al richting kassa om alles te  betalen, 
Maar bang dat ik wat vergeten zou, bleef ik nog wat dralen. 
In een zijpad viel mijn oog ineens op Gebed. 
Ik verlegde iets in het mandje en toen paste het nog net. 
Maar Vrede en Vreugde pasten niet meer in de mand 
Die hield ik dan noodgedwongen dan maar in de hand. 
Bij de kassa vroeg ik een engel: ‘Wat kost dit alles bij elkaar?’ 
Hij glimlachte alleen en maakte een laat-maar-zitten-gebaar. 
Vol verbazing vroeg ik hem: ‘Wat is hiervan de reden?’ 
Hij lachte weer en zei: ‘M’n lieve kind, Jezus betaalde de  
rekening al, lang, heel lang geleden!’ 
 
Vlog – Jurriën Feijen en Natlie Nolte 
 
Vlog  - Renée van Engelen 
 
Djembé Jankie Klokker 
 
Afsluitende woorden na vlogs 
 
Meditatie / overweging  
 
  



6 
 

Zingen Opwekking 764: De Zegekroon (YouTube) 
 
1 U zult altijd voor ons strijden 
U hebt steeds uw trouw getoond 
Deze waarheid is mijn blijdschap 
Heer, U draagt de zegekroon 
U, mijn helper en beschermer 
U, mijn redder en mijn vriend 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 
 

2 Waar uw grootheid wordt bezongen 
Wil ik knielen voor uw troon 
Waar U bent, verstilt de onrust 
Want U draagt de zegekroon 
Vul dit huis nu met uw glorie 
Vul ons hart met heilig vuur 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 

Refrein 
Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon 
 
3 U zult altijd voor ons pleiten 
U zocht door tot U ons vond 
En geen macht kan U bestrijden 
Want U draagt de zegekroon 
U bent Jezus, de Messias 
Die de wereld redding biedt 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 
 
(Refrein) 
 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 
(Herhalen) 
 
 
Collecte – Kinderen in de knel 
 
Voorbeden – Matthé en Gerrit   
 
Stilte gevolgd door Onze Vader 
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Zingen - Christus onze Heer verrees (YouTube)  
 
1 Christus onze Heer verrees, 
halleluja! 
Heil’ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die ten dode ging aan ’t kruis, 
halleluja! 
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 

2 Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja! 
Die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja! 
Die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja! 
Dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
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! 
                                                            
Zegen 
 
Orgelspel Klaas van de Kolk - met lied ‘U zij de glorie’  
 
 

Fijne paasdagen! 
 


