
 

PAASVIERING 
op zondag 21 april 2019 9:30 uur 

Thema: Met Christus opgewekt! 
\ 

M.m.v. Jeroen van der Scheer (organist), Chris  

Stegeman (gitarist) en Marlene Winkels (zangeres) 

 

 
OM TE BEGINNEN 
 

Inleidend orgelspel 
 

Woord van welkom 

De twee kaarsen op de tafel, die verwijzen naar Woord en Wereld, worden 
aangestoken met licht van de nieuwe Paaskaars. 
 

Stilte 

In de stilte bereiden we ons voor op deze Paasviering. In de consistorie bidt 
de ouderling om een zegen over deze dienst. 
 

De gemeente gaat staan bij het voorspel van het aanvangslied. 
Zingen  Lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 

 
Bemoediging en drempelgebed 

v: De Heer is opgestaan! 
g: JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
 HALLELUJA! 
v: God, wij vinden troost bij U, 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
kind: Dit is een bijzondere dag. U geeft ons leven. 

 God, daar danken wij U voor. 
v: U blijft ons trouw en laat ons niet alleen. 
kind: Wat een feest dat U van ons houdt. U maakt 
 een nieuw begin met ons en met deze wereld. 
g: UW LICHT SCHIJNT IN ONS MIDDEN. 

v:  Loof de Heer, want Hij is goed. Halleluja! 
 

Zingen (staand) Lied 617: 1 en 19 ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ 
De gemeente gaat zitten. 
 

Gebed om ontferming 
 

Glorialied   Lied 303  ‘Zonne en maan’ 
 

Groet 

v: De Heer zal bij u zijn. 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN. 

 

Gebed van de eerste zondag van Pasen 
 

  



- 2 - 
Projectlied uit Kind op Zondag ‘Wij bidden om een nieuw begin’: refrein, 
couplet 7, refrein (t: Erik Idema/m: Gerard van Amstel) 
 

Refrein 
Wij bidden om een nieuw begin,  
een nieuw begin van leven. 
God stuur ons toch uw wereld in  
om liefde door te geven. 

 

7. Jezus gaf hoop aan de mensen in nood. 
Maar wie hielp hem in het uur van zijn dood? 
God laat nooit los 
waar hij ooit aan begon. 
Hij geeft het leven als licht 

van de zon. 
Refrein 

 

De kinderen komen naar voren. We staan voor de laatste keer stil bij ons 
project voor de veertigdagentijd en Pasen ‘Een Nieuw Begin’. De kinderen 

gaan daarna met hun lichtjes naar de kindernevendienst. 
 

DE BIJBEL OPEN 
Schriftlezingen Psalm 118: 15-24 en Kolossenzen 3: 1-4 (NBV) 
Zingen Lied (Psalm) 118: 1 en 5 ‘Laat ieder ’s Heren goed-

heid prijzen’ 
Evangelielezing Johannes 20: 11-18 (BGT) 

Muziek  ‘Neem mij aan zoals ik ben’ 
Zingen  Lied 833 (1e x Engels, 2e x Nederlands) 

Overdenking 
Muziek   ‘Ik zal er zijn’ (Sela) 
Zingen   Lied 637 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Diaconale en pastorale mededelingen 
 

Gebeden 
Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met de gezongen  

paasacclamatie lied 368f ‘God van leven en licht’ 
Stil gebed 
Gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

 

Inzameling van de gaven 
1ste rondgang: De diaconie 
2de rondgang: De kerk 

 

Tijdens de collecten luisteren we naar het lied ‘Ken je mij?’. Dit is een vrije 
bewerking van psalm 139 geschreven door Huub Oosterhuis. 
De kinderen van de crèche en kindernevendienst komen terug in de kerk. 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied (staande)  Lied 634 ‘U zij de glorie’ 
 

Zending en zegen zingend beaamd met Lied 431b 


