
 

 

 
Zondag 17 april 2022 

Eerste zondag van Pasen 
 

Het rode koord 
 

Doorgebroken licht 
 

De zon breekt de aarde open 
wenkt mensen naar het licht 

om op te staan 
 

De zon breekt harten open 
laat liefde groeien 

op zere plekken 
 

De zon breekt door 
zet tuinen in bloei 

waar muren stonden 

 
Muziek 
 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. 
 
vg Hier zijn wij, Paasmensen, 
 geroepen om op te staan. 
allen Hoor ons zingen en ons bidden 
 en open ons hart. 
vg Wij bidden om licht, 
 het licht van Christus. 
allen Dat hij mag opstaan in ieder van ons. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt…’: 
lied 632 

allen gaan zitten  
 
Smeekgebed, ingeleid door: ‘laat ons bidden uit gemis’, 1 
(t. Joke Ribbers, m. Willem Vogel; Tussentijds 16) 
 
1. Laat ons bidden uit gemis 
tot de God die liefde is 
en Hem om ontferming smeken, 
want het lijden is zo groot 
en Hem vragen recht te spreken, 
want de wereld is in nood. 
 
Gloria: ‘Christus, onze Heer, verrees’: lied 624, 1 + 2  
 
 de heilige Schrift 

Gebed van de eerste Paasdag 
 
Inleiding op de kinder(paas)dienst; hierna krijgen de 
kinderen het licht mee en mogen naar de kinderdienst 
gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 55,1-11 
 
Lied: ‘Alleen Gij’ – antifoon bij psalm 139 (t. Margryt 
Poortstra, m. Bram Stellingwerf; Naar de psalmen) 
Tweemaal: 
 
Alleen Gij, Schepper en Nabije, 
Alleen Gij kent mij ten diepste. 
 
Evangelielezing: Het verhaal van een levende (Johannes 

20,1.11-17) 

(t. Huub Oosterhuis; Verzameld liedboek p.446) 
 
‘Licht dat terugkomt’ (t. Marijke de Bruijne, m. Anneke 
Plieger-van der Heide; uit: ‘Als de graankorrel sterft…’) 
Driemaal: 
 
Licht dat terugkomt.  
Hoop die niet sterven wil. 
Vrede die bij ons blijft. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Tussen waken, tussen dromen’ 
(t. Hanna Lam, m. Barbara Zwaal; Eva’s lied 23) 
 
1. Tussen waken, tussen dromen, 
in het vroege morgenlicht, 
wordt de steen van ‘t graf genomen, 
horen vrouwen het bericht, 
dat door dood en duisternis 
Jezus leeft en bij ons is. 
 
2. Zij die zich als eersten buigen 
over leven in haar schoot 
zijn op Pasen kroongetuigen 
van nieuw leven uit de dood. 
Vrouwen hebben Hem ontmoet, 
weten zich bevrijd voorgoed. 
 
3. Uit een sprakeloos verleden, 
weggeschoven, ongehoord, 
wordt een nieuwe tuin betreden 
open is de laatste poort, 
sluiers worden weggedaan: 
het is tijd om op te staan. 
 
4. Lente kleurt de kale bomen, 
door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 



 

 

zo wordt alles nieuw gemaakt. 
Juichend stemt het leven in 
met de toon van het begin. 
 
 gebeden en gaven 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Inzameling 
van de gaven. 
 
In gedachtenis: Teunis van Velsen 
12 januari 1951 – 7 april 2022 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Halleluja. 

  (lied 368f; t. en m. Paul Schollaert) 
 
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 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 

 in eeuwigheid. Amen. 
 
allen gaan staanSlotlied: ‘De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja’: lied 635, 1 – 6 in beurtzang: 1 en 6 allen, 2 en 

4 mannen, 3 en 5 vrouwen 
 
Zegen 
Beaming van de zegen = vers 7 en 8 van lied 635 (allen) 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en in de hal. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De koffie 
mag overal in de kerkzaal en door het hele gebouw 
worden opgedronken. Laten we erop blijven letten dat 
we elkaar de ruimte geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: ds. Ellie Boot  
Organist/Pianist: Simon Drost 
Fluitiste: Annemieke Huurdeman 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Lien Vogel 
Lector: Harm Albert Zanting 
Kinderdienst: Vera Vizee 
Koster: Harry van der Klok 
Geluid: Sipko van Gent 
Beeld: Jantine Dijkstra 
Welkom: Joke van der Klok 
 
Bij de eerste collecte: Stichting Moederzorg 
Saskia van’t Veer heeft Stichting MoederZorg 
(SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. aantreft zijn kapotte 
onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, 
kinderwagens en boxen. Ook doneert de stichting met 
enige regelmaat luiers aan de voedselbank Amersfoort. 
Help je mee moeders financieel te steunen zodat zij 
beter voor hun kinderen kunnen zorgen? 
 
Bij de tweede collecte: Kinderdienst 
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er op 
zondag een gedeeltelijke eigen dienst waarbij een klein 
groepje bevlogen vrijwilligers de kinderen verhalen 
vertelt en met hen tekent en knutselt zodat Het Woord 
ook voor de kinderen gaat leven. Met uw gift zijn en 
blijven er mogelijkheden om materiaal bij Kind op 
Zondag te gebruiken en knutselspulletjes op voorraad te 
houden. 


