
 
Zondag 11 april 2021 

tweede zondag van Pasen 

 
Muziek: G. Walther, Erschienen ist der herrlich Tag, 2 
bewerkingen (L 628) 
 
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! 
 
Openingslied: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’:  
lied 216. 
 
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(Iona, 11) 
 
Kyrie eleison (2x) 
 
Loflied: ‘Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’: 
lied 8a: 1, 2 en 3 
 
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit. 

 
2. Het eerste kinderlijk geluid 
roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 
 
3. Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint. 

de heilige Schrift 
 
Inleiding op de dienst 
 
Lezing: Genesis 3 
 
Lied: ‘Nu moet gij allen vrolijk zijn’: lied 628: 1 en 3 
 
1. Nu moet Gij allen vrolijk zijn. 
De bomen zingen in de tuin, 
het lege graf verzwijgt het niet, 
de mond geopend voor het lied, 
halleluja! 
 
3. Geen vlammend zwaard verspert de weg, 
de engel die het voerde zegt 
dat alle leed geleden is 
omdat de Heer verrezen is, 
halleluja! 
 
Overweging 
 
Muziek: J.S. Bach: Erschienen ist der herrlich Tag  
 
Lied: ‘Een mens te zijn op aarde ‘: lied 807: 1,5 en 6  
 

1. Een mens te zijn op aarde 
is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 
 

5. Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 
 
6. Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet; 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 
 

gebeden en gaven 
 
In gedachtenis: Gerard Verhoeff 
23 september 1943 - 31 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. 
 



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 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Slotlied: ‘God, schenk ons de kracht’: lied  418: 1, 2 en 3  
 
1. God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen 
dan wordt ons ten zegen 
lachen en geween. 
 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 
3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 
 
Zegen 
 
Amen 
 
Muziek: W. Boyce, fuga in a 

 
 
Voorganger: ds. Marian van Giezen, Houten 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
Zangers: Diana Kneppers-Doornekamp, Harmen Lanser 
en  Feije Duim 
Koster: André Lekkerkerker 
Beeld: Joke van der Klok 

Geluid: Fokke van der Veer 
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken en de Eredienst.  Bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor de rugtasactie van de 
stichting Gave. 
 
Meer informatie over collectes, kaarten en bloemen 
vindt u in de Nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


