
Hoogfeest van Pasen (Zondag 21 april 2019) 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Anja Fijnvandraat-de Ridder 

Ouderling: Kees Stoop 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Daniël de Bres 

Musici: Reinder Torenbeek, John van den Berg en Wilma Spijker 

Lichtdragers: Chris en Robin 

 

ORGELSPEL 

 

Voor de dienst zingen we 

Lied 213: 1, 2, 4 

Lied 645: 1, 2, 5, 6 

Lied 655: 1, 3, 5 

 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WELKOM 

 

STILTE 

 

MUSICA PRO DEO: “Daar juicht een toon, daar 

klinkt een stem”. Jan Zwart uit Passie en Paschen. 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 216: 1, 2, 3 

 

VOTUM  

v: In de Naam van de Vader en de Zoon 

 en de heilige Geest. 

g:   AMEN 

v: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: die trouw is tot in eeuwigheid  

g: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 

AMEN. 

 

GROET 

v:   Vrede zij u 

g:   De wéreld zij vrede. 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG, Psalm 139 

Antifoon (solist): 

ONTWAAK IK, NOG BEN IK BIJ U, UW HAND 

DRAAGT MIJ DOOR DE NACHT 

Allen: Psalm 139: 1 en 11 

Antifoon (solist): ONTWAAK IK, NOG BEN IK BIJ U, 

UW HAND DRAAGT MIJ DOOR DE NACHT. 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

Na iedere bede zeggen wij: Heer ontferm U! 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande):  

Lied 617:1,2,3,19 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

 

DE SCHRIFTEN GAAN OPEN  

 

GROET 

v: De Heer zij met u. 

a: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

v: …. 
 deze vreugdevolle tijd en heel ons leven. 

a: AMEN. 

 
Lied bij de Schriften: 322: 1, 2, 3  
 
Lezing Jesaja 51: 9-11 
9Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER, 
en bekleed u met kracht! 
Ontwaak als in de dagen van weleer, 
als in lang vervlogen tijden. 
Was u het niet die Rahab vermorzelde, 
die het monster doorboorde? 
10Was u het niet die de zee drooglegde, 
het water in de diepte, 
die een weg baande op de bodem van de 
zee 
waarover het verloste volk kon gaan? 
11Wie door de HEER zijn bevrijd, keren te-
rug. 
Jubelend komen zij naar Sion, 
gekroond met eeuwige vreugde. 
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, 
gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 
 
Zingen: Psalm 118: 1 en 8 
 
Lezing Kolossenzen 3:1-4 
1Als u nu met Christus uit de dood bent op-
gewekt, streef dan naar wat boven is, waar 
Christus zit aan de rechterhand van God. 
2Richt u op wat boven is, niet op wat op 
aarde is. 3U bent immers gestorven, en uw 
leven ligt met Christus verborgen in God. 
4En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, 
zult ook u, samen met hem, in luister ver-
schijnen. 
Lezing Johannes 20: 1-18 
1Vroeg op de eerste dag van de week, toen 
het nog donker was, kwam Maria uit Mag-
dala bij het graf. Ze zag dat de steen van de 
opening van het graf was weggehaald. 2Ze 
liep snel terug naar Simon Petrus en de 



andere leerling, van wie Jezus veel hield, en 
zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf wegge-
haald en we weten niet waar ze hem nu neer-
gelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling 
gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen bei-
den snel, maar de andere leerling rende voor-
uit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij 
het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de lin-
nen doeken liggen, maar hij ging niet naar bin-
nen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij 
ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doe-
ken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht 
bedekt had niet bij de andere doeken lag, 
maar apart opgerold op een andere plek. 
8Toen ging ook de andere leerling, die het 
eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij 
zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de 
Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood 
moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug 
naar huis. 
11Maria stond nog bij het graf en huilde. Hui-
lend boog ze zich naar het graf, 12en daar zag 
ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij 
het hoofdeind en een bij het voeteneind van 
de plek waar het lichaam van Jezus had gele-
gen. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze 
zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik 
weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 
14Na deze woorden keek ze om en zag ze Je-
zus staan, maar ze wist niet dat het Jezus 
was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie 
zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was 
en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me 
dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik 
hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Ma-
ria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ 
(Dat betekent ‘meester’.) 17‘Houd me niet 
vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen 

naar de Vader. Ga naar mijn broeders en 
zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar 
mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn 
God, die ook jullie God is.’ 18Maria uit Mag-
dala ging naar de leerlingen en zei tegen 
hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde 
alles wat hij tegen haar gezegd had. 
 
Zingen: Lied 647: 1, 3, 4  
 
PREEK 
 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Lied 868:1, 2, 5 

 

GEDENKEN: † GREET VAN DER HEIJDT en  

† HUGO VERKERKE 

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor 

zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, 

aan Hem behoren wij toe.    Lied 961 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande) 

    U ZIJ DE GLORIE,    Lied 634:1,2 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De lichtdragers brengen het licht van de Paas-

kaars waar het zijn moet: naar buiten – en wij 

gaan achter hen aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

############################################### 

De opzet van de schikking: Bij de paastuin en bij de button  

Bij de paastuin: alles is "aan het Licht gekomen" door Christus opstanding; het Nieuwe Leven wordt voluit 

gevierd. * Het kruis heeft een bloeiende overwinningskrans. * Doopvont(=dopelingen=Bruid) en paaskaars 

(=Christus als bruidegom) zijn versierd/verbonden als bruidegom en bruid. * Een kleine bron staat symbool 

voor het Levende Water. 

Bij de button: 

* de 8-hoek komt terug als een 'spiegeltje' waarin het Licht van Pasen weerkaatst. 

* de vlinder in alle mogelijke kleuren staat symbool voor het Nieuwe Leven. Ze zijn ook te zien in de tuin. 

* het paarse accent is aangebracht omdat er nog steeds geleden wordt. (Wilma Spijker) 

 

COLLECTEN 

1.- Diaconie: Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Kerk in Actie/Zending Versterk de kerk in Pakistan 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

❖ Dhr. Breevaart, en naar 

❖ Mevr. Blom. 


