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 Orde van dienst 

  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. Ook kunt u een 
voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.  
  

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar het Ichthuskoor dat zingt „Rejoice, the Lord is King” als 
voorbereiding op de dienst.  
  

Laat, Heer, ons hart U toebehoren. En laat het door de wereld gaan met open ogen, open oren om al 
Uw tekens te verstaan. Het is Pasen een nieuw begin om te leven met het hart. 
  

Luiden van de klok 
  

Stilte   
  

Zingen: NLB 600: 1 en 2 
  

1 Licht, ontloken aan het donker, 
   Licht, gebroken uit de steen, 
   Licht, waarachtig levensteken, 
   werp uw waarheid om ons heen! 
  

 



2 Licht, geschapen, uitgesproken, 
   Licht, dat straalt van Gods gelaat, 
   Licht uit Licht, uit God geboren, 
   groet ons als de dageraad! 
  

Binnenbrengen van het vuur van Vroeg-op-Pasen   
  

Zingen: NLB 600: 3 en 4 
  

3 Licht, aan liefde aangestoken, 
   Licht, dat door het donker brandt 
   Licht, jij lieve lentebode, 
   zet de nacht in vuur en vlam! 
  
4 Licht, verschenen uit den hoge, 
   Licht, gedompeld in de dood, 
   Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
   zegen ons met morgenrood! 
  
Welkom 
  
Zingen Ichthuskoor: GvL 424: 1 en 2 
  
1  De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, 
    nu breekt de nieuwe lente aan, halleluja. 
    Want Jezus, onze Koning groot, halleluja. 
    Verrees in Glorie van de dood, halleluja.  
    Halleluja, halleluja, halleluja. 
  
2  Gij die de Vorst van vrede zijt, halleluja. 
    De schepping is om U verblijd, halleluja. 
    De morgen van de eerste dag, halleluja. 
    Zijt Gij verrezen uit uw graf, halleluja.  
    Halleluja, halleluja, halleluja. 
  
Bemoediging en groet (allen gaan staan) 
V: De Heer zij met U. 
 G:  Ook met u zij de Heer. 
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: O Levende God, noem ons bij onze naam 
 G: Rabboeni, doe ons omkeren naar U. 
V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien tot het uiterste. 
 G: En geef ons het vuur van de opstanding. 
V: Maak ons tot Paasgetuigen: De Heer is waarlijk opgestaan 
 G: De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Amen        
  
  
 
 



Zingen: GvL 424: 3 
  

3 De Heer herwon zijn heerschappij, halleluja. 
    Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, halleluja. 
    Hij roept ons naar zijn paradijs, halleluja. 
    Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, halleluja.  
    Halleluja, halleluja, halleluja. 
  
Inleiding op de dienst 
Bij de schikking van het bloemstuk: de vorm van deze schikking is het hart. Allerlei bloeiende 
bolplantjes zijn naast het hart geplaatst om de hartvorm te versterken. 
  
Gebed 
  
Zingen Ichthuskoor: Be still for the presence of the Lord  
  
De kinderen gaan naar de nevendienst.  Zingen:  
  

Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan, zet ons in uw licht,   
verhef uw Aangezicht en open hart en oor, doordring ons met uw Woord. 
  
Lezen: Lucas 24: 1-12 
  
Zingen: NLB 608: 1 en 3 
  

1 De steppe zal bloeien 
   de steppe zal lachen en juichen. 
   De rotsen die staan vanaf de dagen der 
   schepping staan vol water, maar dicht 
   de rotsen gaan open. 
   Het water zal stromen 
   het water zal tintelen, stralen, 
   dorstigen komen en drinken. 
   De steppe zal drinken 
   de steppe zal bloeien 
   de steppe zal lachen en juichen. 
  
3 De dode zal leven 
   de dode zal horen: nu leven. 
   Ten einde gegaan en onder stenen be- 
   dolven dode, dode, sta op, 
   het licht van de morgen. 
   Een hand zal ons wenken 
   een stem zal ons roepen: Ik open 
   hemel en aarde en afgrond. 
   En wij zullen horen 
   en wij zullen opstaan 
   en lachen en juichen en leven. 
  
Overdenking      Muziek 
  



Zingen met Ichthuskoor: For the love of Jesus: 1, 2, 4 en 5 
  

Koor  1 All for Jesus! All for Jesus! 
      This our song shall ever be, 
      For we have no hope, nor Saviour, 
      If we have not hope in Thee! 

  

Vrouwen 2 All for Jesus Thou wilt give us 
     Strength to serve Thee, hour by hour; 
     None can move us from Thy presence, 
     While we trust Thy love and power.  
  
Mannen: 4 All for Jesus! Thou hast loved us; 
     All for Jesus! Thou hast died; 
      All for Jesus! Thou art with us; 
     All for Jesus Crucified.  
  
Allen:  5 All for Jesus! All for Jesus! 
     This the Church’s song must be 
     Till, at last, her sons are gathered 
     One in love and one in Thee!  
  
Gebeden 
  

Collecte  (1e: diaconie / 2e: PGE)  
  

Zingen Ichthuskoor: Holy Lord, we glorify Thy name  
  

Zingen met Ichthuskoor: NLB 416: 1, 2, 3 en 4 
  

Koor:  1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
     jou nabij op al je wegen 
     met zijn raad en troost en zegen. 
     Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  

  2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
     bij gevaar, in bange tijden,  
     over jou zijn vleugels spreiden. 
     Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  

Allen:  3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
(staand)    in zijn liefde je bewaren, 
      in de dood je leven sparen. 
     Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  

  4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
       tot wij weer elkaar ontmoeten, 
     in zijn naam elkaar begroeten. 
     Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  

Zegen Zingen:  Amen  
  



Zingen met Ichthuskoor: NLB 416: 1, 2, 3 en 4 
  

1 U zij de glorie, opgestane Heer! 
   U zij de victorie, nu en immermeer. 
   Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
   heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
   U zij de glorie, opgestane Heer! 
   U zij de victorie, nu en immermeer. 
2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
   Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
   Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind, 
   en zegt telkenkere: „Christus overwint!” 
   U zij de glorie, opgestane Heer! 
   U zij de victorie, nu en immermeer.  
  
3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
   die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
   In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
   niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
   U zij de glorie, opgestane Heer! 
   U zij de victorie, nu en immermeer. 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  
 

 

  

  

 

In het licht van Pasen 

Pasen bracht licht 

het maakte hen blij 

want Hij gaf bericht 

vanuit gene zij 

 

Pasen brengt licht 

het maakt mensen blij 

want toen kwam het Licht 

voor jou en voor mij 

 

Pasen in zicht 

door Hem zijn wij blij 

want Hij gaf ons zicht 

op leven altijd 

  

( Priscilla Laneuze) 


