
Orde voor de dienst op Paasmorgen, 4 april, 10.00 uur 
Vandaag mag er naast schrik, verdriet en zorg vooral vrolijkheid zijn. De kleur is wit.  
De Nieuwe Paaskaars brandt en de nacht is voorbij.  
‘Sta nou op, toe sta op. Nu moet je meegaan’, zingt Wende Snijders, ‘Je hoeft geen woord te 
zeggen: Sta op!’ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voorganger: Jan Willem Overvliet 
Organist: Kees van den Haak 
Ambtsdrager: Jan de Bes 
Lector: Ineke van Huissteden 
Fluit: Mirjam van der Burg 
Zangers: Nans, Ineke, Harm, Jan v.d. Berg 
 
Orgelspel 
 
Zingen:  
Daar juicht een toon daar klinkt een stem 
die galmt door gans Jeruzalem 
Een morgenster is opgegaan 
nu vangt het nieuwe leven aan! 
 
O vlam van Pasen, steek ons aan 
De Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon voor wie het duister zwicht, 
De Zoon is als de zon, zo licht! 
 
Welkom, aansteken van de Paaskaars 
We gaan staan en begroeten het licht. 
 
Ouderling:  
Licht dat uit de doden,  
uit de nacht verrijst,  
vlam die niet te doven  
naar de dag verwijst.  
 
Brandend van verlangen 
toont Gij Gods gezicht; 
liefde, onbevangen,  
vrolijk levenslicht 
 
Allen:  
Kaars van God gegeven 
schitter in dit uur. 
Christus wees ons leven 
wees ons vreugdevuur! 
 
Zingen: Lied 624: 1, 2 en 3 ‘Christus onze Heer verrees, Halleluja!’ 
 
V: Vrede zij U allen 
A: de wereld zij vrede! 
V: Wij roepen God aan 
A: de God die in Christus onder ons woont 
V: Ja, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft en in Christus onder ons mens is geworden. 
A: die ons mensen trouw is tot in eeuwigheid. 
V: die de verdrukten recht verschaft 



A: die de hongerigen brood geeft. 
V: die de Geest schenkt 
A: en wij worden herschapen in Zijn licht en opstanding. Amen. 
 
Gebed om  heelheid en verlichting met de Heilige Geest  
 
1ste Lezing Psalm 118: 15 - 24 
 
Zingen: Lied 632: 1 “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven”  
 
2de Lezing: Marcus 16: 1 - 8 
 
Fluitspel: ’Golden harps are sounding’’ Een 19E eeuws Paaslied uit de Engelse traditie 

 Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen Lied 630 “Sta op een morgen ongedacht”:  
             Zingen 1, lezen 2, zingen 4 
 
Winnend gedicht poëziewedstrijd 
 
Fluitspel: ‘La primavera’ (lente) uit de vier Jaargetijden van Vivaldi 
 
Dank en voorbeden afgesloten met het samen bidden van het Onze Vader 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 
 
Zingen: lied 634 ‘U zij de glorie’ 
 
Voorganger:  (Anselm Grun) 
Ik wens je een zomer  
waarin je alles wat je in de natuur ervaart,  
ook als symbool voor je eigen leven ziet.  
Ik wens je dat je in de zon ook Gods licht  
en de genezende en verwarmende liefde ervan ervaart.  
Ik wens je een zomer  
waarin de zon ook al jouw innerlijke kou en duisternis verdrijft  
en je met warmte vult.  
 
Ontvang dan nu de zegen van God 
V: De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap 
met de Heilige Geest zij met u allen. 
 
A: Amen! 
 
Orgelspel 
 

 


