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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 

Orgelspel Praeludium et Fuga G-Dur (BWV 541) - J.S. Bach (1685-
1750) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
(We gaan staan) We zingen lied LB 637 ‘O vlam van Pasen, steek 
ons aan´ 
 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
Gebed van toenadering besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten. Amen.  
 
Zingen LB 624 ´Christus, onze Heer, verrees´ 
 
Groet - door de voorganger (v) 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u.  
v: Wenst elkaar de vrede. (We gaan zitten)   
 
Paasmorgen 
Zingen lied LB 600 ´Licht, ontloken aan het donker´, waarbij 
gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken aan het licht van de 
Paaskaars. 
Cantorij zingt ´Goedheid is beter dan slechtheid´ (D. Tutu) 
‘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.’ 
 

RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
Inleiding + bloemschikking 
Cantorij zingt ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’ (t. Oosterhuis/ m. 
Oomen) 
‘Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt 
voor allen. 
Daar bouwen wij veilige buurten wonen dooreen in wijken van vrede in 
schaduw van bomen. 
Geen kinderen zullen daar sterven oude mensen maken hun dagen vol en 
jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven. Wij zullen niet 
voor de leegte zwoegen, geen kinderen baren voor de verschrikking.  
De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af. 
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt 
voor allen.’ 

 
Schriftlezingen door de lector 
Schriftlezing Jesaja 51: 9-11 
‘Het leven omarmen’ - muziek op de vleugel ‘de Nieuwe wereld’  
 
Evangelielezing Johannes 20: 1-16 
Zingen LB 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
‘Het leven omarmen’ – Orgelspel Christ lag in Todesbanden – J.S. 
Bach (1685-1750) 
Zingen LB 642 ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- KIA voor jongeren in Libanon 

In Bourj Hammoud, een arme wijk in Beiroet, zijn de problemen 
niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en 
gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen 
elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het 
werk van het Manara Youth Center for Christ. Dit centrum geeft 



  

jongeren psychologische hulp en helpt hen om hun trauma's te 
verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en 
kunnen er een vaktraining volgen. 
De kerkenraad beveelt beide collectes van harte aan. 

 
Dankgebed en voorbede 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij we zingen LB 368f ‘God van leven en licht, maak 
alles nieuw. Halleluja.’ 
Stil gebed 
Cantorij zingt ‘Onze Vader verborgen’ (T. Oosterhuis/m. Löwenthal) 
 Onze vader verborgen 
 uw naam worde zichtbaar in ons 
 uw koninkrijk kome op aarde 
 uw wil geschiede, een wereld 
 met bomen tot in de hemel, 
 waar water schoonheid, en brood 
 gerechtigheid is, en genade – 

 waar vrede niet hoeft bevochten 
 waar troost en vergeving is 
 en mensen spreken als mensen 
 waar kinderen helder en jong zijn, 
 dieren niet worden gepijnigd 
 nooit één mens meer gemarteld, 
 niet één mens meer geknecht. 

 Doof de hel in ons hoofd 
 leg uw woord op ons hart 
 breek het ijzer met handen 
 breek de macht van het kwaad. 

 Van U is de toekomst 
 kome wat komt. 

 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 634 ‘U zij de glorie’ 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 

Orgelspel Toccata (Symphonie V) - C.M. Widor (1844-1937) 


