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Pasen als een nieuwe lente, 
 over kiemkracht, nieuwe hoop 

en perspectief 

Voorbereiding 

Orgelspel/ Binnenbrengen van het nieuwe Paaskaars door de kinderen 

Welkom en aansteken van de kaars 

Aanroeping en inkeer 

 

Zingen (staande): ”Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan …” 
(642: 1, 2, 4 en 8) 

 
v: De Heer is waarlijk opgestaan! 

g: Het licht van Christus voor ons 
v: Christus is opgestaan. Halleluja! 

 

Zingen: “Licht van Christus! Heer wij danken U” (1x voorzanger, 1x 
gemeente, Lied 593) 

 



Votum en groet 
v Ons samen-zijn dragen wij op aan de levende God 

g die liefde is en de grond van ons bestaan 

v die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst 
g die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt 

Groet 
v Vrede zij u 

g  De wereld zij vrede 
 

 
Inleiding/ Gebed van inkeer 

 
Acclamatie: “God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja. (368f, 3x),  
 

Gesprek met de kinderen, aansteken kaars en kinderlied "Ik zal er zijn voor jou" 
(1e couplet 2x) 

 
 

 
Koor zingt uit de oude remonstrantse bundel (meerstemmig): Halleluja de 

blijde toon en  Christus is opgestaan 
 
Woord en gebed 

 

(Bijbel)lezingen en lied: Mt 28:1-10 en Ezechiël 37: 1-14 ”Sta op! Een 
morgen ongedacht …” (630) 

  

Overweging/ Korte stilte/Orgelspel 
 

Koor zingt: "Met iets van niets zijt Gij begonnen" (602) 
 



Voorbeden “Kyrie, kyrie, kyrie eleison” (367 d), Stil gebed “Heer, verhoor 
mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken” (367 f), gezamenlijk, door koor 

en gemeente, gezongen Onze Vader (1006)  

 
Bloemengroet, open ruimte voor mededelingen en collecte ten bate van 

kwartaaldoel/eigen gemeente 
 
Sluiting 
 
Slotlied (staande) “U zij de glorie, opgestane Heer …” (634) 

 

Vredegroet 
 

Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen 
 

Vrolijk Pasen! 

 

 
Pasen – Ida Gerhardt 

 

Een diep verdriet ons aangedaan 
kan soms, na bittere tranen, onverwacht  

gelenigd zijn. In kwam langs Zalk gegaan,  
zéér vroeg nog op den dag. 

Waar ondersdijks een stukje moestuin lag 
met boerse rijtjes primula 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. 

 

 

‘Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft,  blijft het één graankorrel, maar 

wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht’ (Joh 12: 24) 

 

Agenda komende week:  

zo 8/4, 10.30u - Proefpreek Pieter Hartevelt, onze stagiair. 

di 10/4, 20.00u - Debatcafe met Frits de Lange, hoogleraar ethiek PTHU. 

 

 
 

 


