
 Orde voor de dienst  
 op 1e Paasdag 2015 in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht 

 

 

 

 

    Met open handen 
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 Voor de dienst zingen we  

 Dank U voor deze nieuwe morgen (lied 218, tekst gewijzigd) 
  

 1. Dank U voor deze nieuwe morgen,  

  dank U voor elke nieuwe dag.  

  Dank U dat ik met al mijn zorgen  

  bij U komen mag.  

  

 2. Dank U voor deze mooie aarde,  

  dank U, o God voor al wat leeft,  

  dank U voor wat ik niet verdiende:  

  dat U mij vergeeft. 

 

 3  Dank U voor alle bloemengeuren,  

  dank U voor ieder klein geluk,  

  dank U voor alle held're kleuren,  

  dank U voor muziek.  

 

 4. Dank U voor steun in moeilijkheden,  

  altijd ziet U naar mensen om.  

  Dank U voor vrienden en voor vreemden  

  die ik tegenkom.  

 

 5. Dank U, uw liefde kent geen grenzen,  

  dank U dat ik nu weet daarvan.  

  Dank U, o God, ik wil U danken  

  dat ik danken kan. 

 

Daar juicht een toon  

 1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,  

  die galmt door gans Jeruzalem. 

  Een heerlijk morgenlicht breekt aan,  

  de Zoon van God is opgestaan. 

 

 2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,  

  Hij overwon, die sterke held. 

  Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,  

  want Hij is God, bekleed met macht. 



4 
 

 

 3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  

  want alles, alles is voldaan. 

  Die met geloof op Jezus ziet,  

  die vreest voor dood of helle niet. 

 

 4. Want nu de Heer is opgestaan,  

  nu vangt het nieuwe leven aan;  

  een leven, door zijn dood bereid,  

  een leven in zijn heerlijkheid. 

 Klap in de handen van blijdschap  

  

1. Klap in de handen van blijdschap,  

 dit is de dag, die God ons geeft.  

 Dit is de dag van je leven.  

 Dit is het feest dat Jezus leeft!  

 Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!  

 Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!  

 

2. Klop op de deur bij de mensen:  

 dit is de dag die God ons geeft.  

 Kom uit je donkere huizen,  

 kom naar het feest, dat Jezus leeft!  

 Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!  

 Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!  

 

3. Zing op de straten en pleinen:  

 dit is de dag die God ons geeft.  

 Zing van het licht en het leven,  

 zing van het feest, dat Jezus geeft!  

 Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!  

 Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja! 
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 Welkom 

 

 Moment van stilte 

 Zingen: Lied 139 : 1, 2 en 14   (staande) 

 

 1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

  dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

  kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

  Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

  Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

  't ligt alles open voor uw ogen. 

 

 2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

  wie weet mijn wegen zoals Gij? 

  Gij kent mijn leven woord voor woord, 

  Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

  Ja overal, op al mijn wegen 

  en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 Bemoediging en groet 

 Drempelgebed 

 14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

  toch open voor uw aangezicht. 

  Toets mij of niet een weg in mij 

  mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

  O God, houd mij geheel omgeven, 

  en leid mij op den weg ten leven.           (we gaan zitten) 

 

 Kyrie gebed met 
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Glorialied: Christus onze Heer verrees (lied 624) 

 

 1. Christus, onze Heer, verrees, 

  halleluja! 

  Heilge dag na angst en vrees, 

  halleluja! 

  Die verhoogd werd aan het kruis, 

  halleluja, 

  bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

  halleluja! 

 

 2. Prijst nu Christus in ons lied, 

  halleluja, 

  die in heerlijkheid gebiedt, 

  halleluja, 

  die aanvaardde kruis en graf, 

  halleluja, 

  dat Hij zondaars 't leven gaf, 

  halleluja! 

 

 

 3. Maar zijn lijden en zijn strijd, 

  halleluja, 

  heeft verzoening ons bereid, 

  halleluja! 

  Nu is Hij der heemlen Heer, 

  halleluja! 

  Englen juublen Hem ter eer, 

  halleluja! 

  

 Gebed 

     kinderen mogen naar voren komen 

  

 Op reis met Eef 

 

 Het verhaal van Pasen  

   

     kinderen gaan terug naar hun plaats 
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We zingen: De Heer is waarlijk opgestaan  

 allen: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

  

 allen: 1.Jezus deed de dood teniet. 

  Zing daarom het hoogste lied.  

 allen:  De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

 

vrouwen: 2.Vrouwen uit Jeruzalem, 

  kwamen vroeg en zochten Hem.  

 allen: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

mannen:  3.En hoe groot was hun verdriet, 

  want zij vonden Jezus niet. 

 allen: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

vrouwen: 4.Maar een engel sprak hen aan: 

  "Die gij zoekt, is opgestaan".  

 allen: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

mannen:5. "Denk toch aan zijn eigen woord, 

  dat gij vroeger hebt gehoord" .  

 allen: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

vrouwen:6."Hij, de grote mensenzoon  

  gaat door 't graf heen naar zijn troon" .  

 allen: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

allen 7."Zoek Hem bij de doden niet 

  maar zing mee het hoogste lied."  

 allen: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

 

 Lezing van het Paasevangelie 
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Zingen: Kondig het jubelend aan (lied 659) 

 

 
 

2. Zing met een juichende stem, 

 adem weer opgetogen, 

 dit is Jeruzalem, 

 ere zij God in den hoge! 

 

3. Hier heeft de Heer ons geleid, 

 hier doet Hij Israël wonen 

 uit de ellende bevrijd, 

 God zal het lijden ons lonen. 

 

4. Wandelend in de woestijn 

 hebben wij water gevonden 

 springende als een fontein, 

 bronnen geslagen als wonden. 

 

5. Overvloed, overvloed Gods, 

 sprengen van water en leven, 

 bloed uit de flank van de rots, 

 water en bloed om het even; 

 

6. daaruit ontspringt ons bestaan, 

 zo zijn wij wedergeboren! 

 Kondigt het jubelend aan, 

 laat heel de wereld het horen! 
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 Uitdelen van kleur- en puzzelbladen 

 

 

 Overweging 

 

 Zingen: Heer, het licht van uw liefde (lied 289) 

 

 1.   Heer, het licht van uw liefde schittert,  

  schijnt in donkere diepten, schittert;  

  Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons  

  door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.  

  Schijn op mij, schijn op mij.  

 

 Refrein: 

 Kom, Jezus, kom,  

 vul dit land met uw Vaders glorie;  

 blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,  

 stroom, overstroom alle naties met uw genade.  

 Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 

 

 2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,  

  uit de schaduw in uw nabijheid;  

  door uw Zoon mag ik staan in uw luister,  

  toets mij, test mij, verteer al mijn duister.  

  Schijn op mij, schijn op mij. Refrein  

 

 3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien  

  en de weerglans op uw gezicht zien, -  

  zal ons leven voor anderen stralen,  

  het verhaal van uw liefde vertalen.  

  Schijn in mij, schijn door mij. Refrein 

 

  

 Met open handen 
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Zingen: Weet je dat de lente komt  (Rikkert Zuiderveld) 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt? 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. 

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid. 

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit. 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt? 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. 

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan. 

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan. 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. 

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. 

 Dankgebed en voorbeden, 

 gebed  in stilte, afgesloten met 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worde 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 

Amen 
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 Inzameling van de gaven 

          1e collecte: Jeugdwerk 

          2e collecte: Kerk 

          Uitgangscollecte bestemd voor onze adoptieprojecten 

          in Brazilië en Indonesië(voor info:zie flyer) 

  

 

 Slotlied: U zij de glorie (lied 634) (staande) 

  1. U zij de glorie, opgestane Heer,  

  U zij de victorie, U zij alle eer!  

  Alle mens’lijk lijden heeft U 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! 

 

Zegen - gezongen Amen 
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               Voorganger: Ds. H.M. Ploeger 

               Organist:      hr. D. Ridder 

               Koster:         hr. E.J.vd Water 

Kindernevendienst: Bianca Mol,  Oppasdienst: Rashel Mol 

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:      

Mw. T. Leene-de Haan, Hallincklaan 30 

Jarig: Mw W.vd Bunt-van Oostrum, afd. “de Mast”kamer 330                    

v. Riebeeckweg 50, 1212EM Hilversum, wordt 7 april 94 jaar 

Mw. J. Snijders- vd Engel, Gijsbr. v. Amstelstr 428, 1216 CD 

Hilversum,wordt  12 april 94 jaar 

 


