
 

 
 

 De liturgie bevat (bijna) geen 
muzieknotaties. Deze mogen niet zonder 
toestemming op het internet gepubliceerd 
worden. Wie graag een liturgie met liederen 
en muzieknotatie (voor zover die niet in het 
nieuwe liedboek staan) wil ontvangen, kan 
een mail sturen aan: 

keesvanrietschoten@gmail.com 

Zondag 27 maart 2016 

Eerste zondag van Pasen 

Woorden bij de symbolische schikking: 
 

     De mist is opgetrokken 
Het Licht heeft de ladder in bloei gezet     

     We zijn ermee verbonden 
     De weg is weer begaanbaar 
___________________________________ 
 
Muziek 
Welkom; stil gebed 

 allen gaan staan 

Groet 

Vg    De Heer is waarlijk opgestaan! 
allen De Heer is waarlijk opgestaan! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
Lied: ‘Sta op! Een morgen ongedacht’  
Lied 630: 1,3,4 
 

allen gaan zitten  
 
Smeekgebed; elke strofe wordt besloten met: 
(Jan Pasveer; lied 367d 
 
 
Gloria: ‘Glorie, glorie aan God’ Lied 299 e 
 
De Heilige Schrift 
 
Gebed van de eerste Paasdag 
 
Met de kinderen 
 
Tussentijds 198 ‘Liefde is blij zijn’               
(t. Hanna Lam m. Wim ter Burg 
 
Geschriften Hooglied 3:1-5    

 
 

‘In diepe nacht ben ik gegaan’ GvL 476 1, 

2,3,4,5 
 

 

 
Paasevangelie  Johannes 20, 11-18 
 
Zingen Lofzegging:  
Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
dat Hij ons weer ‘t leven gaf, halleluja 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 
 
 Gebeden en gaven 

 
Inzameling van de gaven; intussen luisteren we 
naar muziek. 
 
Voorbeden en Onze Vader 
De gebeden worden steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg … en daarom zingen wij: 

allen  

 
 
Slotlied: ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’           
Lied 642                                           (staande) 

 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: vers 8 
 

Zondagsbrief 27 maart 2016  

Voorganger: ds René Rosmolen 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Herman Julsing, Ellen v. d. Linden   
Diaken: Henry Westein 
Lector: Bea de Rijke  
Zondagskind: Dionne van Dusschoten  
Welkomstdienst: Willemien Schuurman Hess  
Kinderdienst: Feije Duim, Anja Bouw 
Oppas: Hester Beukers, Levi Boswijk   
Koster: Jan Beitler 
Koffiedienst: Ans Baas, Wilma van de Kuilen 
Geluidsdienst: Ad Ritmeester 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor JOP Jeugdwerk en PKN 
De tweede collecte is voor Vorming & Toerusting  
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   
 
Kaart 
De eerste kaart is voor Roel Burema (Hospice 
Nijkerk Vetkamp 23) Wij tekenen deze kaart als 
teken van verbondenheid. 
 
 

mailto:keesvanrietschoten@gmail.com


De tweede kaart is voor Eric Reinders, 

Amersfoortsestraat 34. Eric heeft een 
hartoperatie ondergaan met 5 omleidingen en de 
operatie is goed verlopen. Wij wensen hem van 
harte beterschap.  
 
 
ONDER DE VIJGENBOOM   Films over 
ouderdom  
4 april    MY OLD LADY    tragi-komedie over 
de doorwerking van het verleden  
11 april  COMING HOME  liefdesdrama in/na de 
culturele revolutie in China 
25 april   PHILOMENA  indringende zoektocht 
naar een verdwenen kind 

Inloop vanaf 9.30 uur, kijken 10.00 uur, samen 
lunchen, nabespreking tot ong. 14.30 uur.       
Kosten € 15,- incl. lunch. Plaats en opgave: 
Bergkerk  tel. 033- 4617917 / ds. René 
Rosmolen 033-4801553 
 
Agenda 
wo. 30 maart 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 

do. 31 maart 20.00u Moderamen, de Eshof 
 
 
 

 
 

 
 
 


