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Paasviering 17 april 2022 
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De liturgische kleur deze zondag is wit: 
de kleur van verlichting 

 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Peter Middelkoop 

organist: Teun van der Steeg 
m.m.v. de Cantorij 

o.l.v. Maria Woerde 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 
 
We zingen: NLB 642: 1, 2, 3, 4 en 8 
 
Stilte 
 
Groet en Bemoediging 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van 
 Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap 
 van de Heilige Geest. 
Gemeente: Amen 
 
Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen 
 
Drempelgebed 
Voorganger: Eeuwige God, Wij die U nooit gezien hebben, 
Gemeente: zie ons hier staan 
Voorganger: En dat Gij ons bij name kent, 
Gemeente: Leer ons U kennen 
Voorganger: Wij die van U hebben gehoord, 
Gemeente: hoor Gij ons aan 
Voorganger: Die bron van leven wordt genoemd, 
Gemeente: doe ons weer leven 
Voorganger: Uw naam is dat Gij mensen helpt, 
Gemeente: Wees onze hulp 
Voorganger: Die hebt gezegd: ik zal er zijn, 
Gemeente: wees hier aanwezig 
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Voorganger: En dat Gij alles hebt gemaakt, 
Gemeente: maak alles nieuw 
Allen: Amen 
 

We gaan zitten 
 
Kyrië-gebed met Kyrië: Iona 39 
1x alleen cantorij, daarna eerste helft van de regel: cantorij en 2e helft 
van de regel: gemeente. 
 
We zingen NLB 103e (alleen refrein): 
Refrein: cantorij 
Vers 1: voorgelezen door de voorganger 
Refrein: cantorij + gemeente 
Vers 2: voorganger 
Refrein: cantorij + gemeente 
Vers 3+4: voorganger 
Refrein: cantorij + gemeente 
 
Korte inleiding voor de kinderen vertrekken naar de neven-
dienst 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
We zingen: NLB 389: cantorij: 1 en 2; allen 3 en 4 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 

Gebed voor het luisteren naar de Bijbel 
 
We lezen: Jesaja 51: 9 – 11 
 
We zingen: NLB 600: allen 1 en 2; cantorij: 3; allen: 4 en 5 
 
We lezen: Johannes 20: 1 – 18 
 
We zingen: NLB 625: cantorij: 1; allen: 2 en 3 
 
Overweging 
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De cantorij zingt: Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. 
Vrede, die bij ons blijft. 
 

WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen 
 
Lichtdrager van het jaar 
 
Collecte 
 
Muziek 
 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed 
 
Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, 
Uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze,  
want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, amen. 
 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 
Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 

 
We zingen: NLB 624: 1 t/m 3 
 
Zegen 
 
Gemeente: Amen, amen, amen (gezongen) 


