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De kracht van 
uw liefde



DIENST VAN DE VOORBEREIDING

orgelspel: 
“Praeludium in F” | Georg Böhm 

Zingen vooraf van de volgende Paasliederen: 

1) Lied 630: “Sta op! – Een morgen ongedacht” ––>

2) Lied 637: “O vlam van Pasen, steek ons aan” ––>



Lied 630:

»



»



»



»



»



»



»



»



Lied 637:

»



»



»



»



Welkom en mededelingen door de ouderling 

Intocht van het Licht
Intochtslied: “Jezus U bent het licht” ––>
[lied uit taizé | bij binnenkomst geloofsleerlingen en ambtsdragers  
en het binnendragen van de paaskaars]



»

Je-zus, u   bent   het  licht    in  ons    le - ven: laat  nim-mer toe dat  mijn duis-ter  tot  mij  spreekt.

Je-zus,    u     bent   het  licht   in  ons   le - ven:    o  -  pen     mij   voor uw   lief - de,    o      Heer.



»

Stil gebed, bemoediging, drempelgebed:

v: Onze hulp is in de naam van de heer
allen: die liefde is en grond van ons bestaan
v: Gezegend zijt Gij,
 die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen!
allen: Dat wij leven in uw licht!
v: Die de weg van uw Zoon
 hebt bekroond met uw liefde;
allen: Dat wij leven in uw licht!



v: Lijf ons in in zijn leven,
 maak ons één tot zijn lichaam:
allen: Dat wij leven in uw licht!
v: Geef ons oog voor elkaar
 en zicht op uw Rijk:
allen Dat wij leven in uw licht!
v: En met Christus opstaan.
allen: Amen

Aanvangslied: 287: 1, 2, 3 en 5 [allen staan]
“Rond het licht dat leven doet”



[allen staan]
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Gebed om ontferming, 
afgesloten met gezongen lied 299 e

“Kyrie- en Gloriahymne”
[bij het gloria gaan allen staan]



»



[gloria; allen gaan staan]
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Gebed ‘open handen’ voor paasmorgen 
door kind van deze zondag

zingen met de kinderen lied 635: 1, 2, 3, 6, 7 en 8 ––>
“De Heer is waarlijk opgestaan”

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing uit het Eerste Testament: Hooglied 3: 1 - 5



»



»



»



»



»



»





»

1 ’s Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief.
 Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.
2  Laat ik opstaan, rondgaan in de stad,
 laat ik in de straten, op de pleinen,
 zoeken naar mijn allerliefste.
 Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.
3  De wachters vinden mij
 op hun ronde door de stad.
 ‘Hebben jullie mijn lief ook gezien?’
4  Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij
 of ik vind mijn lief.



 Ik grijp hem vast en laat hem niet meer los
 tot ik hem gebracht heb in mijn moeders huis,
 in de kamer van haar die mij baarde.
5  Meisjes van Jeruzalem,
 ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld:
 wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken
 voordat zij het wil.

Zingen 636: 1 cantorij, 2 en 3 allen ––>
“Liefde is licht, opnieuw geboren”



1 cantorij

»



»



2 allen

»
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3 allen

»



»



»

Lezing uit het evangelie volgens Johannes 20: 1 - 18

1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, 
kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van 
de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug 
naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel 
hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en 
we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus 
en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze lie-
pen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, snel-
ler dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog 



»

zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging 
niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging 
het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat 
de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doe-
ken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging 
ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, 
het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de 
Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 
10 De leerlingen gingen terug naar huis.
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich 
naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren 



»

zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de 
plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil 
je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald 
en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze 
woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet 
dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek 
je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem 
hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, 
dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ 
Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘mees-
ter’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opge-



stegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg 
tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader 
is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala 
ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer ge-
zien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Zingen lied 631 ––>
“Tussen waken, tussen dromen”
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Epistellezing 1 Johannes 4: 7 - 10

7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want 
de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God ge-
boren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want 
God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God 
heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door 
hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat 
wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad 
en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor 
onze zonden.



»

Zingen lied 838: 1



»

























Zingen lied 891 
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DIENST VAN HET ANTWOORD

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst ––>

Inleiding 
door geloofsleerlingen Theo en Stéphanie

Presentatie

Belijdenis 





Inleiding 
door geloofsleerlingen Theo en Stéphanie

Presentatie

Belijdenis [allen staan] ––>



Belijdenis [allen staan]

Wij allen hier aanwezig
uit kerk en buurt
de kring van vrienden en familie
verheugen ons met jullie.
Wij willen ons met jullie
afwenden van alle kwaad
en toewenden naar Christus.
Daarom zingen wij tegen alle kwade machten in 
in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen:»



»



»



»



»
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Gebed om de Geest



Belijdenis: 
afwending en toewending door geloofsleerlingen

Vraag:   (...) Wil je je afwenden van alle kwaad,
  van alles wat Gods wil weerstaat?
  En wil je je toewenden naar Christus
  en naar zijn Rijk dat komt?

Antwoord:  Ja, dat wil ik

Doop



Zegen voor de geloofsleerlingen

Verwelkoming door gemeente 
[allen staan, tot aan de felicitatie]  
v:  Gemeente, draag deze geloofsleerlingen in uw gebeden
 en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
allen: Welkom kinderen van God
 welkom in de kerk van Christus
 wereldwijd en in ons midden

Vredegroet



»

Loflied 416. Let op! Er staat een fout op de geprinte liturgie! 
Het moet zijn zoals op de beamer aangegeven.

allen:

cantorij:



»
allen:

cantorij:



allen:

»
cantorij:



allen:

»

cantorij:



allen:
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cantorij:



allen:
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cantorij:



allen:

»

cantorij:



allen:

»

cantorij:



Felicitatie 

Dank en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte  1) Kerk 
    2) Children’s Sure House, Kiwangala ––>

Slotlied 634



Children’s Sure House, Kiwangala



»

Slotlied 634 [allen staan]



»



»



Zegen [van st patrick]
beantwoord met gezongen “Amen” (3x)



Orgelspel: 
“Christ lag in Todesbanden” | J.S. Bach 

Er is nu in de kerk gelegenheid de geloofsleerlingen die be-
lijdenis hebben gedaan te feliciteren en elkaar te ontmoeten 
onder het genot van koffie/thee/limonade en wat lekkers.

Eerstvolgende viering:
Zondagmorgen 12 april, Pro Rege 10.00 uur
Ds Ilse Hogeweg

Licentie liedboek.nu L22807


