
Paasmorgen, 17 april 2022 

 

We kijken naar ‘U zij de glorie’, gezamenlijk Paasproject in 2021 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 

We gaan staan voor de Paasgroet 

v.: We zijn gekomen 

 om het leven te vieren, 

 om hoop te verkondigen, 

 om ons geloof te vernieuwen, 

 want Christus is opgestaan! 

a.: Ja, hij is waarlijk opgestaan! 

v.: Ja, hij is waarlijk opgestaan 

a.: Halleluja! 

 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 

Bemoediging en groet 

v.: onze hulp is in de naam van de Heer 

a..: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

v.:  Genade, goedheid, ontferming, vergeving en vrede voor u allen, 

 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de opgestane Heer. 

a.:  Amen 

 

We zingen: lied 624: 1 en 2 

 

Over de dienst 

 

Gebed om ontferming 

 

Loflied: lied 637 

 

Moment voor de kinderen 

 

We zingen het projectlied: Een slinger van verhalen …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria ziet wat God ons geeft: een lach op ons gezicht. 

Het graf is leeg, want Jezus leeft. God maakt de wereld licht. 

Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. 

En wie met ons verhalen leest, ontdekt: dat feest is hier! 

 

Gebed om de Geest 

 

Schriftlezing NT: Johannes 20: 1-18 

 

Zingen: lied 625 

 

Uitleg en verkondiging: ‘Alles komt goed!?’ 

 

Meditatief moment met muziek  

 

Zingen: lied 611: 1, 3 en 4 

 

De kinderen van de KWD komen terug. We zingen met en voor de jongsten: 

https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4 

 

Gebeden - stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 

 

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor JongProtestant, het jeugdwerk 

van de Protestantse Kerk. De jongsten kunnen uit de oppas worden opgehaald. 

 

Slotlied: Komt, laat ons zingen - melodie ‘U zij de glorie’ 

 

Komt, laat ons zingen nu God met ons is 

en laat ieder horen dat het Pasen is. 

Vanaf deze morgen wordt het nieuws gehoord: 

voortaan heeft het leven tóch het laatste woord. 

Laat ons dan zingen nu God met ons is 

en laat ieder horen dat het Pasen is! 

 

Jezus, Messias, Jezus onze Heer, 

geeft nu aan het leven zin en toekomst weer. 

Want wij kunnen leven zijn getuigenis, 

dat de dood gestorven en begraven is. 

Laat ons dan zingen nu God met ons is 

en laat ieder horen dat het Pasen is! 

 

Zie, wij geloven dat er vrede is, 

omdat Hij het leven trouw gebleven is. 

Ja, wij zullen leven en de vrede zal 

iedereen vervullen, als Hij komen zal. 

Laat ons dan zingen nu God met ons is 

en laat ieder horen dat het Pasen is! 

 

Zegen  (g. zingt: Amen, amen, amen) 

 

We wensen elkaar gezegende Paasdagen! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4

