
 
Zondag 4 april 2021 

Eerste Paasdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek: Koraalvoorspel ‘Christ lag in Todesbanden’,  
J.S. Bach 
 

Begroeting 

vg Vrede met u! 

allen Vrede ook met u! 

vg Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

vg Die de morgen ontbood 

 en het licht hebt geroepen, 

allen zegen ook ons met uw licht! 

 

Openingszang: ‘U zij de glorie’:  lied 634  

(t. Henk Jongerius, m. George Frideric Handel) 
 

1.U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

2. Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  

(Iona, 11) 

 

Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 

 

Gloria: ‘Christus, onze Heer, verrees’: lied 624 (t. Lyra 

Davidica, vert. onbekend, m. Londen 1708) 

 

1.Christus, onze Heer, verrees, 

halleluja! 

Heil'ge dag na angst en vrees, 

halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, 

halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

halleluja! 

 

2. Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 

die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 

dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 

 

de heilige Schrift 

 

Evangelielezing: Johannes 20,1-18 

 

Acclamatie: ‘Licht dat terugkomt’ (t. Marijke de Bruijne, 
m. Anneke Plieger-van der Heide; uit: ‘Als de graankorrel 
sterft…’) (driemaal) 
 
Licht dat trerugkomt. Hoop die die niet sterven wil. 
Vrede die bij ons blijft. 
 

Overweging 

 

Muziek  

gebeden en gaven 

 

In gedachtenis: Cornelis van Duijn 

1 april 1942 – 28 maart 2021 

 

Voorbeden, steeds besloten met: 

... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij: 

allen ‘Kom, adem ons open’  

(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 

 

Kom, adem ons open, 

Kom, adem ons open, 

adem ons open. 

 

allen Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 

Aangeroepen door het Licht 
op-ademend opgestaan 

om te leven in ruimte en tijd 
in liefde en nabijheid 

in aandacht en ontvankelijkheid. 
 

naar Sjon Donkers 

 
(Deze tekst is onderdeel van de liturgische 
verbeelding voor de paasmorgen) 
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maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 

Slotlied: ‘Vuur dat licht van leven geeft’ (t. Michaël 

Steehouder, m. Anneke van der Heide; Zangen van 

zoeken en zien 497) 

 

1. Vuur dat licht van leven geeft, 

aan wat op de aarde leeft, 

houd de liefde in ons gaande, 

dat wij hoeden onze aarde. 

Vuur van God met vlammen vrij, 

wees ons dag na dag nabij. 

2. Vuur dat warmte geeft en gloed, 

dat de mensen branden doet, 

wil ons aan elkaar verbinden 

dat wij warmte blijven vinden. 

Vuur van God met vlammen vrij, 

wees ons dag na dag nabij. 

 

3. Vuur dat smeult als vonken as, 

en bewaart wat levend was, 

wees de stem van ons geweten, 

dat wij goede woorden spreken. 

vuur van God met vlammen vrij, 

wees ons dag na dag nabij.  

 

Zegen 

 

Amen 

 

Muziek: Fantasie over ‘Daar juicht een toon, daar klinkt 

een stem’, J. Zwart. 

 
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en Vorming & 

Toerusting. 

 

Meer informatie over de collectes, de kaarten en de 

medewerkers vindt u in de Nieuwsbrief. 


