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Afbeelding voorzijde 

Emil Nolde, Der grosze Gärtner  (De grote Tuinman, 1940) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze dienst 

 

Francisca Best    Ouderling van dienst 

Wilma Kraay     Secondant 

Ingrid de Zwart    Predikant 

Wessel Springer   Pianist 

Ab Berendsen     Avi-medewerker 

Johan Hamer    Koster 

Dieni en Anneke Berendsen   Kindernevendienstleiding 

Werkgroep Liturgisch Bloemschikken 
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VOORBEREIDING  

 

Pianospel   

 

Stilte 

                  

De Paaskaars wordt binnengebracht,  

terwijl allen zingen:    lied 637 vers 1 en 4 

 

 
 

 

 Zie hier het licht van lange duur,  

 zie hier de Zoon, de zon, het vuur; 

 o vlam van Pasen, steek ons aan - 

 de Heer is waarlijk opgestaan  

 

 

Welkom   

 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 

                        Allen gaan staan 

       

Stilte  
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Bemoediging en drempelgebed   

 

Ouderling                                       Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

Allen    Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Ouderling   Die trouw is tot in eeuwigheid 

Allen    Die nooit loslaat het werk van zijn handen 

 

Ouderling   Wij richten ons naar U, God, 

Allen    als bloemen naar de zon. 

Ouderling   Laat uw Aangezicht over ons oplichten 

Allen     en doe ons groeien in uw oneindige liefde  

 

Zingen     Psalm 139 vers 1, 7 en 8  
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   Gij hebt mij immers zelf gemaakt,  

   mij met uw vingers aangeraakt,  

   met toegewijde tederheid 

   mijn nieren en mijn hart bereid,  

   mij in de moederschoot geweven,  

   mij met uw wonderen omgeven.  

 

   Ik loof U die mijn schepper zijt,  

   die met uw liefde mij geleidt,  

   Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd 

   in ’t diepst der aarde opgebouwd. 

   Niets blijft er voor uw oog verborgen. 

   Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

 

 

Vredegroet    

Voorganger                 Vrede zij met u allen  

Allen                  Vrede ook met u  

  

                  Gemeente gaat  zitten  

Kyrie  

Voorganger  ‘……... daarom roepen wij U aan: ‘ 

Allen zingen  na eerste intenties  Kyrie eleison 

  na tweede intenties Christe eleison 

  na derde intenties Kyrie eleison  
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Gloria    Lied 634  

  

  U zij de glorie, opgestane Heer,  

  U zij de victorie, U zij alle eer. 

  Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 

  om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan. 

  U zij de glorie. opgestane Heer, 

  U zij de victorie, U zij alle eer!  

 

  Licht moge stralen in de duisternis,  

  nieuw vrede dalen waar geen hoop meer is. 

  Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  

  wil het woord ons geven, dat hier vrede sticht: 

  U zij de glorie, opgestane Heer,  

  U zij de victorie, u zij alle eer!  

 

 

WOORD 

 

Gebed van de zondag  

  

Moment voor de kinderen  

 

Lezing  Genesis 2: 4-17 in kinderverhaalversie  

 

              Kinderen naar kindernevendienst 

 



7 

 

Zingen   Lied  982 vers 1 en 2   
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Evangelie  Johannes 20 : 11 - 18  
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Zingen   Lied 630,  vers 1 en  4  

 
 

   Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,  

   de schoot van ’t graf ontkomen. 

   De morgen is vol nieuw geluid,- 

   werp af uw boze dromen. 

   Waar Hij ons hoofd, is voorgegaan,  

   is voor het lichaam nu vrij baan 

   naar een bestaan volkomen.  

 

Overweging  

 

Stilte, gevolgd door pianospel 
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Zingen                  Lied 650 vers 1, 2, 3, 4, 7  

 
   

    

   Gods goedheid is te groot 

   voor het geluk alleen,  

   zij gaat in alle nood  

   door heel het leven heen. 

 

   Zij daalt als vruchtbaar zaad  

   tot in de groeve af 

   omdat zij niet verlaat 

   wie toeven in het graf. 

 

Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht.  

 

 

 

GEBEDEN EN GAVEN  

 

Voorbeden - stil gebed, gezamenlijk  onze Vader   
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  Onze Vader in de hemel, 

  laat uw naam geheiligd worden,  

  laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 

  op aarde zoals in de hemel. 

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

  Vergeef ons onze schulden,  

  zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

  En breng ons niet in beproeving, 

  maar red ons uit de greep van het kwaad. 

  Want aan U behoort het koningschap,  

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.  

 

Mededelingen over de collecte 

                   Kinderen komen uit kindernevendienst 

 

GEZEGEND OP WEG   

               Allen gaan staan 

Zingen   Lied 978  

 

Aan U behoort o Heer der heren  

de aarde met haar wel en wee ,  

de steile bergen, koele meren,  

het vaste land, d’onzeekre zee. 

Van U getuigen dag en nacht   

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

Gij roept het jonge leven wakker,  

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam  

een kostbaar brood in uwe naam. 

 

      

Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door uw wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed 

omdat de hemel mij begroet.  

    

Gedicht  (zie blz. 12)  

 

Zegen, door allen zingend be-aamd (3x)  
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Weten 

 

Niet dat de narcis het weet 

dat dit verlangen er is: 

niet langer te zwijgen 

de dood zal niet meer zijn 

enkel schoonheid zal de tranen wekken 

met de lach, de liefde en het juichen 

en het applaus voor de bloesem 

staan wij bij de opstanding 

van oorlog weten wij niet meer 

 

Niet dat de narcis het weet 

dat zij dit verlangen wekt 

 

Wij weten het 

 

                                                            Ferdinand Borger 


