
LITURGIE 
Paasviering 17 april 2022  

Het feest van de opstanding van de Heer 

10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 

Organist: Kees van den Haak 
Ambtsdrager: Rients Stielstra - Lector: Ineke van Huissteden 

m.m.v. Koor Con Colore o.l.v. Christan Grotenbreg 

                                                                                                                                

Welkom in de Dorpskerk 
 

Symbolische schikking op Pasen:  
De Heer is opgestaan! het einde werd een 
nieuw begin! Van daaruit richten we ons op 
de toekomst. 
De groene takken constructie wordt bloeiend. 
De schikking bloeit! 
 
 
Inleiding op de dienst: 
Aan één dag heeft de kerk niet genoeg om 

het Paasfeest te vieren. Maar liefst vijftig 

dagen zijn nodig om dat grote geheim van 

leven door de dood heen in al z’n kleuren te 

vieren.  

Op deze Paasmorgen zindert de jubel van 

de nacht nog door. De echo van het 

Halleluja.  

En we zien de nieuwe Paaskaars branden. 

Christus is opgestaan, nu vangt het nieuwe 

leven aan! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie:  
Voorafgaand aan de dienst zingen we al een 

aantal liederen: 

* Psalm 118:  8 en 9, een bekende lofpsalm  

  over God, die grote dingen doet. Dit oude  

  lied van Israel lijkt haast geschreven voor     

  de Paasmorgen 

 

* Con Colore: Peace like a river 
    Peace lik a riverflows, ease my mind 

See how the spirit grows all the time 
I can’t really believe this is happening to me, 
Changes coming and going, 
your love remains so strong and free. 
Hold me, let nothing on earth 
ever take your love away from me 
Use me although I am weak 
I am ready Lord to try. 
Peace, peace like a riverflows 

 

* Lied 608: ‘De steppe zal bloeien’,  
                    een lied van de opstanding 
 
We worden stil 
 
Welkom 
 
De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed 
 
Lied: 216 ’Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
                 allen 1, koor 2, allen 3 
 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: genade zij u en vrede van God, onze Vader, 
door Jezus Christus onze Heer in 
gemeenschap met de Heilige Geest. 
A: Amen. 
 
Gebed 
 
Gesprekje met de kinderen.  
De nieuwe Kanselbijbel NBV21 wordt 
uitgepakt en geïntroduceerd. 



 

Gebed:  
O: Als uw woorden opengaan is er licht. 
A: Laat het licht van uw aangezicht over  
     ons opgaan. 
O: Uw woord is een lamp voor onze voeten 
A: Ja, het licht op ons pad. Amen 
 
Lied: 513: 1 en 2 
‘God heeft het eerste woord’ 
 
Lezing: Hooglied 3: 1- 4a 
 
Con Colore:  ‘Erev Shel Shoshanim’ 
Avond van rozen 

Laten we naar het bos gaan 

Mirre, specerijen en wierook 

is het tapijt onder je voeten. 

De nacht valt langzaam  
en een wind van rozen waait. 
 
Laat me langzaam een lied voor je fluisteren: 
een liefdeslied. 
 
Bij het ochtendgloren koert een duif. 
Je haar zit vol dauwdruppels. 
Je lippen zijn als rozen tot de ochtend. 
Ik pluk ze voor mezelf. 
 
Lezing: Lucas 23: 55 – 24: 8 
  
Lied: 631 ‘Tussen waken, tussen dromen’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 625: ‘Groen ontluikt de aarde’ 
 
Con Colore:  ‘Credo in unum Deum’ 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde, van al wat 

zichtbaar en onzichtbaar is.  

En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren 

Zoon van God, licht uit licht, ware God uit de 

ware God. Geboren, niet geschapen, één in 

wezen met de Vader en door wie alles is 

geschapen. Amen. 

 

Dank- en voorbeden, Onze Vader 

 

Collecteaankondiging en bloemengroet 

 

Lied: Lied 634: 1 en 2 ‘U zij de glorie’ 

Zegen met gezongen Amen 

 

Orgelspel 

Gespeeld wordt: Preambulum Supra  over 

Jesu meine Zuversicht van Johan Ludwig  

                                           Krebs 1713-1780 

 

We blijven zitten tot het orgel is uitgespeeld. 
 
 
Collectes:  

1.  Zonnebloem Rheden 
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat 
geldt ook voor de afdeling Rheden - De Steeg. 
Een gezellige groep vrijwilligers zet zich in 
voor mensen met een lichamelijke beperking 
vanaf 18 jaar. Iedereen heeft behoefte aan 
gezelschap. Maar als je een lichamelijke 
beperking hebt, ben je misschien wel vaker 
(alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers 
van de afdeling komen graag langs voor een 
kop koffie of om samen op pad te gaan. 
Daarnaast worden verschillende activiteiten 
georganiseerd als sport en spel, creatieve 
workshops en buitenactiviteiten. 

 
 
. 
 

 
 

2. Kerkhuishouding 

    Werk Pastorale Raad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     


