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Intrede 

rond 9.45 uur: 
 
Paasjubel  
 
cantorij    Alleluia! Hearts to heaven – W.K. Stanton (1891-1978) 
 

Lied  216  Dit is een morgen als ooit de eerste   
 
Lied 621   heerlijk verschenen is de dag -  
  1 allen, 2 mannen, 3 allen, 4 vrouwen, 5 allen
   

Lied 637 O vlam van Pasen, steek ons aan   

 
Lied 624    Christus, onze Heer, verrees  
     (coupletten 2 en 3 tekst: Coot van Doesburgh) 

 

 1 Christus, onze Heer, verrees, hallelujah! 
  Heil’ge dag na angst en vrees, hallelujah! 
  Die verhoogd werd aan het kruis, hallelujah! 
  Bracht ons in Gods vrijheid thuis, hallelujah! 
 

 
 2 Alles komt opnieuw tot leven   
  als een vogel uit zijn as.  
  Nacht heeft 't donker prijsgegeven 
  als een vogel uit zijn as.  
  Ied're nieuwe kans ontspruit 
  als een vogel uit zijn as.  
  't Licht strekt brede vleugels uit, 
  als een vogel uit zijn as.  
 

 3 Laat ons 't nieuwe leven vieren 
  als een vogel uit zijn as.  
  Over zeeën en rivieren 
  als een vogel uit zijn as.  
  Vrij te zijn en onbevreesd 

  als een vogel uit zijn as.  
  't Lichtend voorbeeld is ons feest, 
  als een vogel uit zijn as.  
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Welkom en mededelingen door de ouderling 
 
Muziek tot verstilling  
Lied 617   couplet 1 solo, 2 cantorij en 3 allen 

 
Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de nieuwe paaskaars 
ontstoken. 
 
- na de muziek gaan wij staan – 
 
Groet en bemoediging 
 
v. De Heer zal bij u zijn. 

g.  DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v.  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
  
Gebed van toenadering  

 
v: Gezegend zijt Gij, die de morgen ontbood en het licht hebt 
geroepen!  
allen: Dat wij leven in uw licht!  
v: Die de weg van uw Zoon hebt bekroond met uw liefde;  

allen: Dat wij leven in uw licht!  
v: Lijf ons in in zijn leven, maak ons één tot zijn lichaam:  
allen: Dat wij leven in uw licht!  
v: Geef ons oog voor elkaar en zicht op uw Rijk:  
allen: Dat wij leven in uw licht!  
v: En met Christus opstaan.  
allen: Amen  
 
Eerste lied   632 
   
- wij gaan zitten - 
 
Kyrie & Gloria 299f 
 ingeleid met een smeekgebed 
 

Gebed van de zondag 
v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 
a: AMEN 
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De heilige Schrift 
 
Eerste lezing  Jesaja 51, 9-11 

 
Lied    118 couplet 1, 6 en 9 
 
Epistellezing  Kolossenzen 3, 1-4 
    gezongen in een compositie van Gerrit Baas 

 
Evangelielezing  Johannes 20, 1-10 
zingen    lied 626: 1 (cantorij) 
                                 Johannes 20: 11-13 
zingen                       lied 626: 2 (cantorij)  

                                Johannes 20: 14-15 
zingen                       lied 626: 3 (cantorij) 
                                Johannes 20: 16 
zingen                       lied 626: 4 (cantorij) 
                                Johannes 20: 17 
zingen                       lied 626: 5 en 6 (cantorij) 
                                Johannes 20: 18 
zingen                       lied 626: 7 en 8 (allen) 
 
Acclamatie op de lezingen  
cantorij eerste keer (met herhaling), tweede keer allen (met 
herhaling)  
 
Uitleg en verkondiging 
 

cantorij Christ the Lord is risen again – John Rutter (1945) 
 
Christ the Lord  is ris’n again! 
Christ hath broken ev’ry chain! 

Hark, angelic voices cry, 
Singing evermore on high, Allluia! 

 
He who gave for us his life, 

Who for us endured the strife, 
Is our Paschal Lamb today! 

We too sing for joy and say: Alleluia! 

 

He who bore all pain and loss 
Comfortless upon the cross, 

Lives in glory now on high, 
Pleads for us, and hears our cry. 

Alleluia! 

 
 

He who slumbered in the grave 
Is exalted now to save; 

Now through Christendom it rings 
That the Lamb is King of kings. 

Alleluia! 
 

Thou, our Paschal Lamb indeed, 

Christ today your people feed; 

Take our sins and guilt away, 
Let us sing by night and day. 

Alleluia! 



Gaven en gebeden 
 
Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 

Collecten:  De 1e rondgang is voor Amnesty International 
  De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk 
 
Kinderen komen terug in de kerk 
 

 
Gebeden 
 

Gebed over de gaven 

Voorbede 

na iedere intentie 
 v: daarom bidden, daarom zingen wij:  DB-LG nr. 73 

 

 

 

 
Stil gebed  
 
Onze Vader 
 

 
Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 
 
 
Slotlied  Lied 634 

  
Zegen   volgens Lied 430 
 
  
 

 
Postludium   
Postlude on Händel’s ‘See, the conqu’ring’ van Aart de Kort  
(geb. 1962) 
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Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten. 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 
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