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Een nieuw begin 
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Voor de dienst 

 

Zanggroep Allure zingt: His last words  

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

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. 
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 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. 

 Welkom 

 Moment van stilte 

Zingen: Psalm 98 : 1, 2 en 3   (staande) 

 

 1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

  want Hij bracht wonderen tot stand. 

  Wij zien Hem heerlijk triomferen 

  met opgeheven rechterhand. 

  Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 

  bevrijdend heil en bindend recht 

  voor alle volkeren op aarde. 

  Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven, 

 Hij heeft in goedertierenheid, 

 naar de belofte eens gegeven, 

 het huis van Israël bevrijd. 

 Zijn volk is veilig in zijn handen. 

 Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

 Zo werd tot in de verste landen 

 het heil van onze God aanschouwd. 
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Bemoediging en groet 

V:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 

 die hemel en aarde gemaakt heeft, 

A: die ons de ogen opent voor een nieuw begin 

V:  die met ons meegaat door de diepste duisternis, 

A: die onze dorst lest met levend water, 

V: die ons leert kijken met ogen vol liefde 

A: die ons laat weten  

 dat de dood niet het einde zal zijn, 

V: en die zijn Zoon aan ons geschonken heeft. 

A:  Dank aan God, onze Schepper,  

 aan zijn Zoon, Jezus Christus  

 en aan de Heilige Geest.  

      (we gaan zitten) 

Drempelgebed 

Zingen:  

 3. Laat heel de aard' een loflied wezen 

  De psalmen gaan van mond tot mond. 

  De naam des Heren wordt geprezen, 

  lofzangen gaan de wereld rond. 

  Hosanna voor de grote Koning, 

  verhef, bazuin, uw stem van goud, 

  de Heer heeft onder ons zijn woning, 

  de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

De zanggroep zingt: O Haupt vol Blut und Wunden 

 

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 

 

De zanggroep zingt: Tibie Pajum 

 

Het Paasevangelie: Johannes 20 : 1 - 18  
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Zingen: Groen ontluikt de aarde (lied 625) 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Onder steen bedolven lijkt de liefde |Gods. 

 Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 

 Diep in het graf is Hij de weg gegaan 

 van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan. 

 

3. Zaad van God, verloren in de harde steen 

 En ons hart, in doornen vruchteloos alleen – 

 Heen is de nacht, de derde dag breekt aan. 

 Liefde staat te wuiven als het groene graan. 

 

 

Overweging 
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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 
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Dankgebed en voorbeden met: 

 

 

 

 

 

 

  

 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 

 

De zanggroep zingt:  Peace like a river 

    Halleluja 
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Inzameling van de gaven 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. voor Compassion (kwartaalproject) 

  

 

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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veertiende jaargang nr. 20              Pasen                zondag 21 april 2019 

Liturgische kleur: wit 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Henk Herbert 

Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster:  Evert Jan van de Water 

Organist:   Dick Ridder 

Lector:   Thea van de Bunt 

Aan deze dienst werkten verder mee: 

 Zanggroep Allure, o.l.v. Désirée Wijma 

 piano: Anja van den Bedem 

 cello: Tjitte van Bedem 

Bloemengroet:  De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet van 

de gemeente naar onze predikant Hillegonda Ploeger 

Jarigen:  Mevr. A. Heijkoop – Brouwer, Acacialaan 15, 1231 BS, zij 

wordt 22 april 93 jaar 

Agenda:  zo. 28 april 10.00 uur, ds. A. de Boer, Utrecht 

Afwezig:  vanaf 25 april tot en met 5 mei hoop ik met Jan Piet op vakantie te 

gaan. Wanneer de aanwezigheid van een predikant nodig is, kunt u 

onze scriba, Margriet van de Water, benaderen. Zij weet welke 

predikant beschikbaar is. 

Bij de schikking:  In de veertig dagen tijd en vandaag is het thema: 
Een nieuw begin. Het getal 8 is als uitgangspunt genomen voor de 

liturgische schikking. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. 
We zien 8 flessen water, bekleed met riet. Water verwijst naar nieuw 
leven en riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. 
In de flessen staan witte bloemen en erom heen staan witte plantjes. 
Zij zijn beeld voor een nieuw begin.  

 

 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  
Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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