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Intrede 

rond 9.45 uur: 
 

Paasjubel  

cantorij Alleluia! Hearts to heaven – W.K. Stanton (1891-1978) 
 

Alleluia! Alleluia! 
Hearts to heaven and voices raise; 

Sing to God a hymn of gladness, 
Sing to God a hymn of praise; 

He who on the Cross a victim 
For the world’s salvation bled, 
Jesus Christ, the King of glory, 
Now is risen from the dead. 
 

Christ is risen, Christ the first fruits 

Of the holy harvest field, 
Which will all its full abundance 
At his second coming yield; 
Then the golden ears of harvest 

Will their heads before him wave, 
Ripened by his glorious sunshine 
From the furrows of the grave. 
 

Alleluia! Alleluia! 

Glory be to God on high; 
To the Father, and the Saviour, 
Who has gained the victory; 
Glory to the Holy Spirit, 
Fount of love and sanctity; 
Alleluia! Alleluia! 

To the Triune Majesty.  Amen. 
 

Lied 630 ‘Sta op een morgen ongedacht’ 
 

Vier vandaag een nieuw begin op de melodie van Lied 624 
 

Vier vandaag een nieuw begin, 

halleluja! 

Opgewekt het leven in, 

halleluja! 

Durf te zien hoe ochtend daagt, 

halleluja! 

nacht en duisternis verjaagt, 
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halleluja! 

Kijk, het jonge groen ontspruit, 

halleluja! 

Leven breekt in kleuren uit, 

halleluja! 

Dood heeft niet het laatste woord, 

halleluja! 

Hoop en ontkiemt en plant zich voort, 

halleluja! 
 

Door het diepste dal gegaan, 

halleluja! 

is Gods Licht weer opgestaan, 

halleluja! 

Mens, geloof wat je niet ziet, 

halleluja! 

Sta dan op en zingt dit lied, 

halleluja! 
 

Jacqueline Roelofs-van der Linden 

Uit: 'Licht dat mensen raakt. Gedichten, liederen, gebeden' 
 

Lied 637 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’ 
 

Lied 632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven  
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Het licht  de tafelkaarsen worden ontstoken aan de nieuwe 

paaskaars 
 

Lied  284 

Christus, Gij zijt het licht in ons leven! 

Levende vlam, doof niet meer uit, 

want in uw licht zien wij elkaar. 

 
 

- na de muziek gaan wij staan – 

Groet en bemoediging 

 

v. De Opgestane Heer zij met u allen! 

g.  ZIJN VREDE MET U! 

v.  Onze hulp is in de naam van de Levende 

g.  DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN 
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Lied 296 als drempelgebed 

 

Eerste lied  

  
   

Antifoon: 1 cantorij, 2 allen 
 

Halleluja! 

Ontwaak ik, nog ben ik bij U, 

Uw hand draagt mij door de nacht. 

Halleluja! 

 

 

Lied 139: allen 1, cantorij 2, allen 4   

afgesloten met Antifoon door allen 
 

- wij gaan zitten - 

 

Gebed om ontferming afgesloten met 

Kyrie & Gloria 299f 

 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 

 

 

De heilige Schrift 
 

Eerste lezing  Johannes 1: 1-9 

 

Lied    600    1, 2 en 4 

 

Tweede lezing  Johannes 20, 1-18 

 

cantorij: Jesus Christ is risen today – Richard Lloyd 
 

Jesus Christ is risen today – alleluia 

our triumphant holy day – alleluia 
Who did once upon the cross – alleluia 
suffer to redeem our loss – alleluia 
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Hymns of praise then let us sing – alleluia 

unto Christ, our heav’nly King – alleluia 
who endured the cross and grave – alleluia 
sinners to redeem and save – alleluia 
 
But the pains that he endured – alleluia 
our salvation have procured – alleluia 

Now above the sky he’s King – alleluia 
where the angelss ever sing – alleluia 

 

Overweging 

 

Lied uit Iona ‘Goedheid is sterker dan slechtheid’   

Originele tekst: Desmond Tutu / muziek John. L. Bell /  

Nederlandse tekst Ria Borkent 

 

cantorij:  

Goodness is stronger than evil; 

love is stronger than hate; 

light is stronger than darkness; 

life is stronger than death. 

Victory is ours, victory is ours through him who loved us  2x 

 

allen: 

Goedheid is sterker dan slechtheid, 

liefde sterker dan haat. 

Licht is sterker dan duister, 

leven sterker dan dood. 

Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij 

sinds Hij ons liefhad. 

 

 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 

 

Gebeden 

Gebed over de gaven 

Voorbede 

na iedere intentie 

 v: daarom bidden, daarom zingen wij (lied 368f): 
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God van leven en licht, maak alles nieuw. 

Halleluja. 

 

 

 

Stil gebed  

 

Onze Vader 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied  Lied 634  

  

Zegen  Lied 430 

 

Postludium  

Psalm 150 

Toon Hagen (1959) 

 

 

 

 

Na de viering bent u welkom in Willibrords Erf om elkaar te 

ontmoeten onder het genot van koffie/thee/fris  

 

 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 
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