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PASEN 
Een diep verdriet dat ons is aangedaan 
kan soms, na bittere tranen, onverwacht 
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag 
met boerse rijtjes primula's verfraaid, 
zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 
Het wees en wees en keek mij stralend aan. 
De maartse regen had het 's nachts gedaan: 
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 
 
 
 
Ida Gerhardt 
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Welkom 
Hartelijk welkom in de viering in de Lutherse Kerk. Vanwege het coronavirus zijn we 
met kleine groep bij elkaar, maar verbonden met vele anderen. Fijn dat u er kunt zijn.  
 
Aanwijzingen 
Ook aan het einde van de viering zullen coördinatoren aangeven wie wanneer de 
kerkzaal kan verlaten. U kunt hun aanwijzingen opvolgen. Afstand houden en 
desinfectans blijven belangrijk. Volg de aangewezen route. Vanwege de zo kleine 
garderobe is het fijn als u uw jas meeneemt naar uw plaats in de kerk. 
 
Zingen 
Tijdens de viering is het mogelijk dat vier zangers liederen zingen. Bij gesproken 
teksten, staan aanwijzingen in de liturgie.  
 
Collecte 
De collecte wordt afgekondigd in de viering. Maar bij de uitgang staan collecte 
schalen. Daar kunt u uw gaven inleggen. 
 
Aanmelden voor vieringen 
Onze kerk kan, binnen de regels van het RIVM, 30 personen herbergen. Opgave blijft 
noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via aanmelden@elkz.nl, via 06-51613514. 
 
Afzeggen is belangrijk  
Mocht u zich opgegeven hebben voor een viering, maar toch niet kunnen komen, dan 
is het fijn als u dat aan Harry en Marga Konings laat weten. Zij kunnen iemand anders 
uitnodigen. 
 
Betekenis van de letters 

O:  Ouderling van dienst 
V:  Voorganger 
Lector: Lector 
Z: Gemeenteleden die bij het orgel zingen 
A:  ALLEN 
L:  MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN 
R:  MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN 
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Lied 604 ‘De eerste dag der week’  
 
Welkom 
 
Openingswoorden 
O: Halleluja! Hier staan wij in het Licht van de Opstanding.  

Christus is opgestaan! 
A:  IN UW EEUWIG LICHT LEVEN WIJ. HALLELUJA! 
O:  Onze hulp is in de naam van de Levende 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O:  O God, U bent er voor ons -  
 uw voeten kennen onze wegen, 
 uw handen dragen ons bestaan. 
 uw nabijheid geeft ons levenskracht. 
A:  UW LEVEN IS ONZE HOOP,  IN UW LICHT ZIEN WIJ HET LICHT.  
O:  Want u bent herrezen uit dood en donk’re nacht. 
 Vol van hoop is ons bestaan. 
A:  U BENT HET LICHT DAT NIET DOOFT. 
 U BENT DE LIEFDE DIE BLIJFT. HALLELUJA. AMEN. 
Psalm 118:1 
O Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
A: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
O Laat Israël, uw lofzang rijzen: 
A: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
O: Dit zij het lied der priesterkoren: 
A: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
O: Gij die de Heer vreest, laat het horen: 
A: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
 
Kyriegebed – door zangers gezongen kyrie 
Gloria – door zangers gezongen Gloria 
 
Groet 
V: De Heer zij met U. 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 
Gebed 
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Psalm 139 ‘Als ik ontwaak’  
 
Evangelielezing, Johannes 20, 1-18 

Aankondiging, de gemeente gaat staan 
Psalmwoord, 118,24 ‘Halleluja, dit is de dag die Heer heeft gemaakt. 
Laten wij juichen en ons verheugen. Halleluja’ 
Halleluja 
Evangelielezing 
Lof 
De gemeente kan plaatsnemen 

 
Zingen 628 ‘Nu moet gij allen vrolijk zijn’, gezegd door gemeenteleden  
 
Verkondiging 
 
Lied 625: Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan. 
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Paascollage gemaakt door Esmeralda Rietberg. Zij schrijft daarbij: ‘'Opstaan' met Pasen heeft 
voor mij te maken dat de aarde openbarst en er weer nieuw leven ontspringt. Het licht gaat 
weer schijnen. Er zijn nieuwe mogelijkheden. (…) Er is weer hoop, je mag er weer voor gaan, je 
mag groeien, je mag openbarsten en je mag weer tot volle bloei komen. Je mag stralen, 
liefhebben en je hart openstellen voor het vertrouwen van God en de mensen en in jezelf. (…) En 
groeien naar het licht, de nieuwe belofte. 
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Afkondigingen en mededelingen 
Iedereen is welkom om te delen in brood en wijn. U kunt naar voren lopen, 
vooraan wordt u brood aangereikt in een schaal, dan kunt u naar de plek 
waar wijn of druivensap (geef het aan) wordt aangereikt in een kelk. Uw 
schaal en kelk kunt u bij de deur plaatsen op een blad. Via het 
gemeentecentrum kunt u teruggaan naar uw plaats. U wordt door de 
coördinator uitgenodigd om te gaan. Indien u een glutenvrij dieet hebt, kunt u 
dat aangeven aan de predikant. 
 
 
 
Tafelgebed, naar Henk Jongerius  
V: De harten omhoog naar God! 
A:  Als bloemen naar de zon!  
V:  Dank aan onze Levende God.  
A:  Wij willen God danken. 
 
V:  Hoe wonderlijk de wegen die U met ons gaat: 

U roept ons aan de dag uit duisternis en chaos,  
A: Wij danken u, die mensen kent en noemt bij name,  

Ons aller roepen hoort in duisternis en slavernij 
En nabij bent. 
U maakt ons vertrouwd met uw eigen Naam:  
Herder bent u – levenslang hoedend.  

 
Z: Alleluia 
 
V:  Wij danken U. U gaat mee op onze levensweg,  

In wolk en vuur leidt u uw volk. 
U danken wij voor manna dat u uit de hemel zendt 
En voor verkwikkend water waarmee U ons aller levensdorst stilt.  

 
A: U danken wij. U wijst ons onze levensweg 

in een mens: Jezus van Nazareth, 
Die de vrede leeft en licht is in het duister. 

 
Z. Alleluia 
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A: U danken wij voor hem, die ons vergezelt als naaste, 
Ons doet horen hoe u nabij bent,  
voor ons de schriften opent,  
Aan ons het leven geeft,  
in ons zijn toekomst schrijft –  
En leert dat sterven leven is:   
wie zijn leven verliest, wordt opnieuw geboren.  
Iedere keer weer opnieuw. 

 
De gemeente gaat staan 
 
V: ‘Want in de nacht dat Jezus zijn leven gaf,  

Hield hij maaltijd met zijn discipelen.  
Terwijl zij aten nam hij een stuk brood,  
Sprak er de zegen over, 
brak het en gaf het hun met de woorden,  
‘Dit is mijn lichaam. Gebroken voor jou.  
Neem en eet, doe dit om mij te gedenken.’ 
  
‘Zo nam Hij ook de beker, sprak het dankgebed uit  
en gaf allen de beker met de woorden: 
Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond,  
dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.  
Neem en drink om mij te gedenken.’ 

 
Z: Alleluia 
 
De gemeente neemt weer plaats 
 
V: Zend ons uw Geest, o God. U, die ons met levenskracht vervult 

En die onze wereld herschept tot uw land – nieuwe aarde.  
Waar mensen vervuld worden van hoop en liefde en vreugde. 

 
A: Zend ons uw Geest, o God, die alle volken zo verbindt,  

Dat mensen elkaar de hand aanreiken –  
Al het oude is voorbij 
in het heldere licht van de opstanding. 
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Z: Alleluia 
 
V: Gezegend bent U, levende God, die geroepen hebt ‘Er zij licht’ 

Altijd zult U er zijn. Eerste en laatste. Bron van leven. 
Licht in eeuwigheid.  

A: Gezegend bent U, levende God.   
 
Gezongen ‘Onze Vader’  
 
Vredegroet – Pax Domini 
 
Nodiging 
 
Communio – delen van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: 689 ‘Wat altijd is geweest’  - door zangers 
 
Zegen 
A:  Amen 
 
 
 
 
 
 
 


