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Lied 280 ‘De vreugde’. 1, 3, 5, 7 allen, 2, 4 en 6 cantorij. 
 
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 
 
Antifoon ‘Als ik ontwaak’  
Introïtus Psalm 139:1, 11 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ , gevolgd door 
antifoon 
 
Kyrie. De cantorij zingt in antwoord op het Kyriegebed de Missa brevis van 
F.W. Zachow (1663-1712). Een kyrie dat is gecomponeerd op het koraal 
‘Christ lag in Todesbanden’.  
Gloria 630:1, 2, 3 ‘Sta op! Een morgen ongedacht’ 
 
Groet 

 
 
Gebed 



Kinderen in het midden 
 
Eerste lezing: Jesaja 55,6-11 
Lied 313:1 ‘Een rijke schat van wijsheid’  
 
Paasevangelie Johannes 20,1-18. De gemeente gaat staan. 
 Aankondiging 
 Psalmwoord 
 Halleluja  

 
 Paasevangelie 
 Lof 

 
De gemeente neemt weer plaats. 
 
Lied 627 ‘Wij delen verdriet en zorgen’. Cantorij 1 en 3, allen 2, 4 en 5 
 
Verkondiging 
Lied 625 ‘ Groen ontluikt de aarde’. 1 allen, 2 cantorij, 3 allen  
 
Afkondigingen door de ambtsdrager 
Collecten 
 
Gebeden. Dankgebed voor de gaven, voorbeden, responsie: 368f  ‘God van 
leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja’ en stil gebed. 
 
  



Bij het avondmaal worden brood en wijn gedeeld in een kring rondom de tafel. 
Iedereen is welkom rondom de tafel. Op aangeven van de koster kan een ieder in de 
kring plaatsnemen. In de eerste kring zijn kinderen en hun ouders genodigd. Indien u 
een glutenvrij dieet hebt, kunt u rechts naast de predikant gaan staan. Wijn wordt in 
de grote kelk geschonken en druivensap in de kleine.  
Uw hostie, die u aangereikt krijgt door de predikant, kunt u dopen in de kelk met wijn 
of druivensap, gedragen door een diaken. U kunt aangeven welke kelk bij u hoort. Er 
wordt niet uit de beker gedronken. De zegenbede aan het einde van de kring sluiten 
we af door elkaar met een gebaar te groeten. We reiken elkaar (vanwege corona) nog 
niet de hand.  
 

Credo. Lied 342 ‘In God de Vader op zijn troon’. 1 allen, 2 mannen, 3 
vrouwen, 4 en 5 allen, De gemeente gaat staan. 
 
Prefatie 

 
Lofprijzing 
 



Sanctus en Benedictus 

 

 
 
 



 

 
Avondmaalsgebed 
 
  



Onze Vader   

  



Inzettingswoorden. Allen gaan staan 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 
Vredegroet. We wensen elkaar de vrede toe met een gebaar van nabijheid. 
Allen gaan zitten 
 
Nodiging 
 
Communio. Wij delen brood en wijn. Tijdens de eerste kring zingt de cantorij 
‘Christ the Lord is risen again!’ van John Rutter. 
 
Lied 604 ‘De eerste dag der week’  
 
Zending en zegen 

 
 
 
Na de viering is er gelegenheid om elkaar een gezegend Pasen toe te wensen 
tijdens koffie, thee en limonade. U kunt zowel binnen als buiten koffie en thee 
drinken.  
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
Bart Lip, organist  
Cantorij, met Toon Hagen als cantor, maar Toon Hagen zelf moet op dit 
moment op zijn plek in de Grote Kerk in Apeldoorn zijn  
Dite Husselman, ouderling van dienst  
Everdien Sanderman, koffie en thee en limonade  
Hermen Jan Jansen, koster  
Lianne Timmerman, oppas 
Lisanne Lip, fluit  
ds. Margo Jonker, voorganger;  
Mariska van der Vaart, fluit  
Marjette Zomer, lector  
Wieteke Klijnstra, kindernevendienst 
 


