
               Paasmorgen 17 april 2022 
Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 
                                          

 

 

              Geen Pasen zonder zoeken ……. 
 

                                   God, 

                              U bent onzichtbaar voor onze ogen      

                                 en nooit heeft iemand U gezien. 

                                    En toch willen we u vragen: 

                                           open onze ogen 

                            voor de sporen van uw aanwezigheid 

                                   voor de tekens van leven, 

                                           die U ons geeft. 

                                     open onze ogen en oren 

                                        voor de Opgestane, 

                          zoals U de ogen en oren geopend heeft 

                                    van Maria van Magdala 

                                             voor hem, 

                                                Jezus, 

                                   haar en onze meester. 
 

Voorganger:  Ds. Inge de Jong-Baerends  
Orgel :               Rudolf van Tilborg 
Euphonium:           Rob de Bruin 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Lisette van de Loo 
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Welkom 
 

Lied: Sta op… lied 630: 1 en 3   
 

Bemoediging , groet en drempelgebed 
 

v. De Heer is opgestaan! 
a. De Heer is waarlijk opgestaan! 
v . We vinden hulp en steun bij de Heer 
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.  die sterker is dan dood en verdriet 
a.  zodat we op kunnen staan 
     vanuit het donker, in het heldere licht. 
v.  Laat het licht van Pasen over ons leven schijnen 
a.  dat wij ook opstaan uit verdriet 
     Amen. 
 

Zingen, een lied met en voor alle mensen die getroffen zijn door 
oorlog en klimaatverandering: 
Lied 51 S de Vries – Vol zorgen leggen wij,  couplet 1, 2, 3 en 6 
 
voorganger:  Vol zorgen leggen wij 
                    de wereld voor U neer 
                    waar angst alom is, honger heerst 
                    waar haat en nijd regeert. 
 

 allen:   Niets lijkt een leven waard. 
            Wat telt, is winst, is macht   
            al heeft uw liefde totterdood 
            ons tot elkaar gebracht. 
 
voorganger:   Zoveel ligt er in puin 
                     de  mensen zwaar verwond - 
                     U toonde ons hoe al die pijn  
                     kan worden tot een bron. 
 
allen:    Kom Geest en maak ons nieuw 

            Herschep in ons de kracht 
            die liefde zoekt en hoop verwekt 
            tot alles is volbracht. 
 
We dragen dit gebed verder door te zingen met de cantorij:  
Kyrie eleison 
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Glorialied: Christus onze Heer verrees… lied 624  
 
couplet 1: Vrouwen tekst,  Allen telkens:  Halleluja! 

couplet 2: Mannen tekst,   Allen telkens:   Halleluja! 
couplet 3: Allen tekst en Halleluja!                 
 
Gebed  
          
We zingen met de cantorij Licht, ontloken aan… lied 600 
Cantorij zingt couplet 1 en 2, Allen 4   
 
De kinderen in het midden: Ben je klaar voor het feest? 
 
Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd, 

vertelt wat ons te wachten staat, dat God zijn volk bevrijdt. 
 
Refrein:  Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd 
             en wie met ons verhalen leest, ontdekt: dat feest is hier! 
 
             Maria ziet wat God ons geeft: een lach op ons gezicht. 
             Het graf is leeg, want Jezus leeft. God maakt de wereld licht.    
                                       Refrein 
 

       -de kinderen gaan naar de nevendienst - 
 

We horen en zingen het Paasevangelie: 
     
Johannes 20: 1-5         Maria komt bij het graf… 
 
Lied 627: 1 en 4    Cantorij 1, Allen 4  Wij delen verdriet… 
 
Johannes 20: 6-10      De leerlingen kijken in het graf… 
 
Lied 625: 1, 2 en 3     Cantorij 1 en 2, Allen 3  Groen ontluikt… 
 
Johannes 20: 11-18   Maria ontmoet Jezus… 

 
Lied 642: 1, 2, 5, 7 en 8   1 Cantorij unisono, 2 Vrouwen, 5 Mannen 

7  Euphonium, 8 Allen 
Ik zeg het allen dat Hij leeft…              
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Uitleg en verkondiging 
 
Lied :  Sera Noa - De heer van de dans | Petrus in het land | KRO-NCRV - YouTube 

 
Verslag van een zoektocht: de Paaschallenge van de jongeren 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
waarbij we steeds als acclamatie zingen lied 368f : 
God van leven en licht, 
maak alles nieuw. 
Halleluja!  
 
De kinderen komen terug, en met hen bidden we: Onze Vader… 
          

Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied: U zij de glorie…  lied 634 
 
Zegen, met gezongen amen 
 
 

                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=LEKx1aCZm_A

