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Deze (video-)montage bestaat uit oud- en nieuw (beeld)materiaal. 
De samenzang is opgenomen tijdens de Johannes de Heer ‘Passie & 
Pasen-dienst’ van 14 april 2019 en de bijdragen van ds. J.B. Kamp zijn 
opgenomen in april 2020. 

Medewerkenden (video-)montage: 
 
2019  
 

Joke    gedicht 
Ali    gedicht 
Geesje   gedicht / gastvrouw 
Marjo   gastvrouw 
Klaas   geluidsinstallatie 
Frank   video-opnamen 
Judith   hobo 
Janneke   dwarsfluit 
Arend   orgel, piano 
    zang, gedicht 
alle aanwezigen samenzang  

2020  
 

ds. J.B. Kamp  votum en groet 
    gebeden 
    overdenking 
    zegen  
Geesje   koster 
 
Deze (video-)montage ‘Passie & Pasen 2020’ kwam tot stand door 
samenwerking tussen Hervormde Gemeente ‘De Rank’ en het team van 
’Prijs met Johannes de Heer’. 

Meer informatie: 
 
www.derankarnhem.nl 
www.prijsmetjohannesdeheer.nl 

GEZEGEND PASEN!

http://www.derankarnhem.nl
http://www.prijsmetjohannesdeheer.nl


Inleidend orgelspel: ‘Genade zo oneindig groot’ (Opw-428) 
 
Welkom / Votum & Groet door ds. J.B. Kamp 
  
Samenzang: Op die heuvel daarginds (JdH-836) 
 
1. Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis, 
het symbool van vervloeking en schuld. 
Maar dat kruis werd de mens, 
tot het kostbaarst kleinood, 
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 
 
Refrein: 
'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, 
tot de Heer komt en met Hem het loon, 
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis, 
eens verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 
 
3. Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon 
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd; 
vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht 
voor een ieg’lijk die in Hem gelooft. 
 
4. Help mij Heer, aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood, 
ook als hier smaad en spot is mijn loon; 
want dat kruis droeg mijn straf, nam de schuld van mij af, 
’t werd de toegang voor mij tot Gods troon. 

Samenzang: Als ik in gedachten sta (Gez. 46 bundel 1938) 
 
1. Als ik in gedachten sta, 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor Zijn oog aan 't kruishout brak. 
        
2. Op Zijn kreet: "Het is volbracht," 
antwoordt mijn aanbidding zacht: 
Jezus, ook voor mij verwierf, 
Gij verlossing, toen Gij stierf. 



Gebed door ds. J.B. Kamp  
 
Gedicht: ‘En Jezus zweeg’ (Jelly Verwaal) - door Joke 
 
Intermezzo: ‘Als alles duister is’ (Taizé) 
 
Gedicht: ‘Het uur der waarheid’ (Ina v/d Welle) - door Ali 
 
Intermezzo: ‘Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’ 
 
Samenzang: Daar juicht een toon (JdH-25) 
 
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. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon die sterke Held! 
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht. 
 
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan, 
die in ’t geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle niet. 
 
4. Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan. 
Een leven door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid. 

Samenzang: Christus onze Heer verrees (JdH-496) 
 
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! 



2. Prijst 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! 

Gedicht: ‘Pasen is een oproep: verzoen u met God’ - door Arend 
 
Samenzang: Daar is kracht in het bloed! (JdH-542) 

1. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? 
Daar 's kracht in het bloed! Daar 's kracht in het bloed! 
Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. 
Daar 's kracht in het bloed van het Lam. 

Refrein: 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van 
het Lam. 
  
2. Satan gaat rond als een briesende leeuw. 
Daar 's kracht in het bloed! Daar 's kracht in het bloed! 
Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw? 
Daar 's kracht in het bloed van het Lam. 
  
3. Wilt u de macht van de boze ontvliên? 
Daar 's kracht in het bloed! Daar 's kracht in het bloed! 
Wilt u de Heiland in glorie eens zien? 
Daar 's kracht in het bloed van het Lam. 

4. Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U. 
Daar 's kracht in het bloed! Daar 's kracht in het bloed! 
Hoort naar Zijn Woord en geloof in Hem nu. 
Daar 's kracht in het bloed van het Lam. 



Samenzang: Geprezen zij God (JdH-854) 

1. Geprezen zij God op Zijn heilige troon 
voor ’t geen Hij ons gaf in Zijn enige Zoon. 
Die kwam als het Godslam en droeg onze schuld, 
Die d’ eis van Gods wet aan het kruis heeft vervuld. 
 
Refrein: 
Prijs de Heer, prijs de Heer, alles zing’ nu Zijn eer! 
Stem en klank, stem en klank, juub’len luid onze dank! 
Door ’t bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon; 
breng daarom de glorie aan Vader en Zoon. 
 
2. De tijdgeest verwerpt deze losprijs door ’t bloed 
en zoekt een verlossing die ’t vlees meer voldoet. 
Maar niets kan ons redden, hoe kunstig bedacht, 
dan ’t bloed van het Lam, voor de zonde geslacht. 
 
Schriftlezing: Marcus 16 vers 1-8 
 
Overdenking: ‘U zij de glorie’ door ds. J.B. Kamp  
 
Samenzang: Jezus Hij is Koning (JdH-71) 

1. Jezus, Hij is Koning. Jezus, Hij is Koning. 
Koning van het gans heelal. 
Ja diep in mijn hart, leeft dit geloof: Jezus, Hij is Koning. 

2. Jezus heeft ons vrijgekocht. Jezus heeft ons vrijgekocht. 
Vrijgekocht door ’t dierbaar bloed. 
Ja diep in mijn hart, leeft dit geloof: Jezus heeft ons vrijgekocht. 

3. Wij zullen overwinnen. Wij zullen overwinnen. 
Wij zullen overwinnaars zijn. 
Ja diep in mijn hart, leeft dit geloof: wij zullen overwinnaars zijn. 
 
Gedicht: ‘Pasen’ (Nel Benschop) - door Geesje 
 



Samenzang: De nacht vlood heen (JdH-41) 

1. De nacht vlood heen, ’t is helder dag   
er is blijdschap in mijn ziel! 
Mijn vrees is weg, Gods vreê woont daar,  
er is vreugde in mijn ziel! 
 
Refrein: 
Er is vreugde, hemelvreugde! / Hemelvreugde hier op aard. 
Te weten Jezus mint ook mij, / is mij meer dan alles waard. 
 
2. Mijn tranen droogde Jezus’ hand  
er is vreugde in mijn smart. 
‘k Ben pelgrim naar het hemels land,  
doch met blijdschap in mijn hart! 
 
3. Eens was mijn hart vol duisternis, 
maar God sprak eens: ‘Daar zij licht!’ 
Nu heb ‘k een hemel reeds op aard  
en een hemel nog in ’t zicht. 
 
4. Door Jezus’ macht, door Hem alleen,  
kan ik overwinnaar zijn! 
En waar ik kom, ik jubel luid:  
ja, des Heilands bloed maakt rein. 
 
5. En is de weg soms ruw en steil,  
toch blijft blijdschap in mijn smart, 
want Jezus Zelf bestiert mijn weg,  
en houdt blijdschap in mijn hart. 
 
Samenzang: Ik weet dat mijn Verlosser leeft (JdH-113) 

1. Ik weet dat mijn Verlosser leeft.  
Dit is het, wat mij troost hier geeft. 
Hij leeft, Die voor mij stierf. 
Hij leeft! Dit maakt mij altijd blij.  
Hij leeft! Mijn Heiland, Die voor mij 
een levenskroon verwierf. 
 



Refrein: 
Hij leeft!   Hij leeft!   |   Ik weet dat mijn Verlosser leeft. 
Hij leeft!   Hij leeft!   |   Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. 
 
2. Hij leeft in majesteit omhoog. 
Hij leeft! Op Hem rust steeds mijn oog. 
Mijn Heiland pleit voor mij! 
Zijn liefde vult mijn kinderhart.  
Hij leeft! Dit neemt weg al mijn smart. 
Mijn Heiland leeft voor mij. 

3. Hij leeft! Verrezen uit het graf! 
Hij leeft! Die ’t leven voor mij gaf! 
Ik zing van Hem, die leeft. 
Hij leeft, Die mij zo teer bemint.  
Hij leeft! Die mij, Zijn dierbaar kind, 
het eeuwig leven geeft. 
 
4. Hij leeft! Waar Hij ons plaats bereidt.  
Haast komt Hij weer in heerlijkheid. 
Dit geeft tot juichen stof. 
Wat vreugd’ is die verzeek’ring mij,  
dat mijn Verlosser leeft voor mij; 
Zijn Naam zij eeuwig lof. 
 
Samenzang: Wij prijzen U God,… (JdH-443a) 

1. Wij prijzen U God, voor de komst van Uw Zoon 
voor de Heiland Die stierf en nu leeft op Uw troon. 
 
Refrein: 
Halleluja, U zij d’eere. Halleluja, Amen. 
Halleluja, U zij d’eere. O, trek ons tot Hem. 
 
2. Wij prijzen U God, voor het licht van Uw Geest. 
Dat ons leidt tot de Heiland, Die zondaars geneest. (Refr.) 
 
3. Wij prijzen U God, voor het Lam ons geslacht. 
Dat met U ons verzoend heeft en tot U gebracht.  (Refr.) 
 



Intermezzo: ‘Eat this bread’ / ‘Eet dit brood’ (Taizé)  

Samenzang: Ik wil zingen van mijn Heiland (JdH-657) 

1. Ik wil zingen van mijn Heiland,  
van Zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan ’t kruishout,  
en mij redde van de dood. 
 
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
2. 'k Wil het wonder gaan verhalen,  
hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade,  
Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
 
3. 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,  
spreken van Zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven,  
over zond' en satans macht. 
 
4. Ik wil zingen van mijn Heiland,  
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven,  
eeuwig eens bij Hem te zijn. 

Dankgebed & Voorbeden door ds. J.B. Kamp  
 
Slotlied: U zij de glorie, opgestane Heer (JdH-45a) 

1. U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daalt 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 Godd’lijk Wezen, is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen, in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen meegegeven door ds. J.B. Kamp 
 
Uitleidend orgelspel 


