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Inhoudsopgave 
 
 

6 april: Avondgebed vanuit de Grote Kerk    pagina: 3 
19.30u - ds. Bert Schüssler  
 
7 april: Avondgebed vanuit de Grote Kerk    pagina: 4 
19.30u - ds. Bert Schüssler  
 
8 april: Avondgebed vanuit de Grote Kerk    pagina: 5 
19.30u - ds. Bert Schüssler  
 
9 april: Witte Donderdag vanuit de Goede Herderkerk  pagina: 6 
19.30u - ds. Annelies Jans 
Vooraf, zet klaar: een kaars, brood en wijn (vruchtensap) 
 
10 april: Goede Vrijdag vanuit de Goede Herderkerk  pagina: 9 
19.30u - ds. Annelies Jans 
Vooraf, zet klaar: een kaars 
 
11 april: Paaswake vanuit de Jachtlaankerk    pagina: 12 
21:00u - ds. De Leeuw, ds. Schüssler en ds. Jans 
Vooraf, zet klaar: een kaars, lucifers  
en net zoveel kleine kaarsjes als er huisgenoten zijn 
 
12 april: Paasmorgen vanuit de Grote Kerk    pagina: 16 
10.00u - ds. Schüssler, ds. De Leeuw en ds. Jans 
 
 

 
 
 
 
 
 

Te volgen via: 
 

Kerkradio Apeldoorn FM 87,6 
 

Ziggo kanaal 915 
 

www.kerkomroep.nl 
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AVONDGEBED, maandag 6 april 2020 
19.30 uur, vanuit de Grote Kerk 
Voorganger: ds. Bert Schüssler 
Namens de kerkenraad: Elly Baan 
Organist: Toon Hagen 
Cantor: Helga van Cooten 
 

Chapelle Notre Dame de Sion, Jeruzalem 
 

Palmzondag was het opgaan naar Jeruzalem. 
Pasen is het feest van het leven. Daartussen een 
Stille Week. Stap voor stap, langs momenten 
van saamhorigheid en eenzaamheid, een 
maaltijd en verraad, gaan we de weg met Jezus 
en zijn leerlingen. 
Steeds een pelgrimslied uit het Psalmenboek 
van Israël. Een lezing uit het Evangelie naar 
Mattheüs en de brief van Paulus aan de kerk van 
Filippi.  
Een kerk die hem in moeilijke tijden omarmde 
met warmte en liefde. ‘Behüte mich Gott’ en 
‘Bless the Lord’ als terugkerende melodie. 
Doorgaand ook het gedicht ‘Mensen van de 
Weg’.     Laten we gaan. 
 
Orgel  
 
Drempelgebed 
 
V: Onze hulp is de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
V: O God, keer ons naar u toe 
Allen: en doe ons weer leven met hart en ziel; 
V: Laat ons, o Heer uw liefde zien 
Allen: en geef ons uw heil; 
V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij 

misdeden 
Allen: en laat ons in vrede leven. Amen. 
 
Lied 538: 1, 2, 3, 4  

Lezing van Psalm 120  een pelgrimslied 
 
Lied 547: 1, 2, 3  
 
Lezing uit de brief aan de Filippenzen 1, 3-11 
De doorgaande epistellezing voor maandag, 
dinsdag en woensdag 
 
Lied 547: 4, 5, 6 
 
Lezing uit het Evangelie naar Mattheüs  
21, 12-17  Jezus in de tempel 
 
Lied 253: 1, 2, 3 
 
Inleiding op de stilte 
Mensen van de Weg zijn wij,           Mensen van de Weg 
zijn voetspoor dat is blijven staan, 
de route die wij willen gaan. 
Mensen van de Weg zijn wij. 
Stilte  
 
Lied 16b    
 
Gebeden - iedere bede wordt afgesloten met: 

 
 
Lied 103e  
 

Zegen    Tussentijds 116 
 

V: De levende zegene en behoede u.  
De levende doe zijn aangezicht over u 
lichten, en zij U genadig 
De Levende verheffe zijn aangezicht over 
u en geve U vrede. 

 
Allen zingen: Zegen ons en behoed ons, 
  doe lichten over ons uw 

aangezicht en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw 
aangezicht en geef ons vrede.  

Allen:  Amen 
 
Orgel 
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AVONDGEBED, dinsdag 7 april 2020 
19.30 uur, vanuit de Grote Kerk 
Voorganger: ds. Bert Schüssler 
Namens de kerkenraad: Henk Schutte 
Organist: Toon Hagen 
Cantor: Helga van Cooten  
 

 
Orgel  
 
Drempelgebed 
V: Onze hulp is de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
V: O God, keer ons naar u toe 
Allen: en doe ons weer leven met hart en ziel; 
V: Laat ons, o Heer uw liefde zien 
Allen: en geef ons uw heil; 
V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij 

misdeden 
Allen: en laat ons in vrede leven. Amen. 
 
Lied Psalm 139: 1, 2, 14 
 
Lezing van Psalm 121  een pelgrimslied 
 
Lied 941: 1, 2 
 
Lezing uit de brief aan de Filippenzen 2, 1-11 
De doorgaande epistellezing voor maandag, 
dinsdag en woensdag 
 

Lied 941: 3,4 
 
Lezing uit het Evangelie naar Mattheüs  
21, 23-27    Vraag naar Jezus’ bevoegdheid 
 
Lied 321: 1, 2, 6, 7 
 
Inleiding op de stilte 
 
Mensen van het Licht zijn wij, Mensen van de 

Weg 
dat onze weg verlicht en wenkt, 
dat kleur aan onze dagen schenkt. 
Mensen van het Licht zijn wij. 
 
Stilte 
 
Lied 16b 

Gebeden - Iedere bede wordt afgesloten met: 
 

 
 
Lied 103e  
 
Zegen    Tussentijds 116 
 
V: De levende zegene en behoede u.  

De levende doe zijn aangezicht over u 
lichten, en zij U genadig 
De Levende verheffe zijn aangezicht over 
u en geve U vrede. 

 
Allen zingen: Zegen ons en behoed ons, 

 doe lichten over ons uw 
aangezicht  
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw 
aangezicht 
en geef ons vrede.  

Allen:  Amen 
 
 
Orgel  
 
 

 
Chapelle Notre Dame de Sion, Jeruzalem 
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AVONDGEBED, woensdag 8 april 2020 
19.30 uur, vanuit de Grote Kerk 
Voorganger: ds. Bert Schüssler 
Namens de kerkenraad: Ger Meijnen 
Organist: Toon Hagen 
Cantor: Helga van Cooten  
 

 
Orgel 
 
Drempelgebed 
 
V: Onze hulp is de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
V: O God, keer ons naar u toe 
Allen: en doe ons weer leven met hart en ziel; 
V: Laat ons, o Heer uw liefde zien 
Allen: en geef ons uw heil; 
V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij 

misdeden 
Allen: en laat ons in vrede leven. Amen. 
 
Lied 556: 1, 2 
 
Lezing van Psalm 122  een pelgrimslied 
 
Lied psalm 122: 1 en 2 
 
Lezing uit de brief aan de Filippenzen 4, 4-8 
De doorgaande epistellezing voor maandag, 
dinsdag en woensdag 
 
Lied 561: 1, 2, 3, 4, 5 
 
Lezing uit het Evangelie naar Mattheüs  
22, 23-33 
Discussie over de opstanding van de doden 
 
Lied 556: 3, 4, 5 
 
Inleiding op de stilte 
 
Mensen van het Woord zijn wij, Mensen van de Weg 
dat Licht brengt in ons hart en leeft,  
dat aan ons zoeken richting geeft. 
Mensen van het Woord zijn wij. 
Stilte 
 
Lied 16b 

Gebeden Iedere bede wordt afgesloten met: 

 
 
Lied 103e  
 
Zegen     Tussentijds 116  
 
V: De levende zegene en behoede u 

De levende doe zijn aangezicht over u 
lichten, en zij U genadig 
De Levende verheffe zijn aangezicht over 
u en geve U vrede. 

 
Allen zingen: Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw 
aangezicht  
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw 
aangezicht 
en geef ons vrede.  

Allen:  Amen  
 
 
Orgel 
 

 

 

 

 

 

 
Chapelle Notre Dame de Sion, Jeruzalem 
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WITTE DONDERDAG 
9 april 2020, 19.30 uur 
Vanuit de Goede Herderkerk 
 
Vooraf, indien mogelijk: zet thuis een kaars klaar 
en zorg voor een glaasje wijn (of vruchtensap) en 
een stukje brood.  
 
Met elkaar vieren we vanavond de Maaltijd van 
de Heer: maaltijd vol belofte, maaltijd van 
verbondenheid met de levende God én met 
elkaar. Gods liefde breekt door alle gesloten 
deuren heen. We worden ‘deelgenoot’ van dit 
geheim.  
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Annelies Jans 
Namens de kerkenraad: Chris Dijkens 
 

 
OM TE BEGINNEN 
 
Woord van welkom 
 
We ontsteken het licht 
 
Lied 287 ‘Rond het licht dat leven doet’, 1,2,5 
 

 

Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen –  
als de kerk van liefde leest 
is het feest. 
 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed. 
 
Bemoediging 
V: Wij zullen in Gods Naam mensen zijn 
Allen: van de Vader, de Zoon  

en de Heilige Geest. 
V: Ons leven is getekend door de liefde van 

Hem, 
Allen: die trouw is tot in eeuwigheid.  

Amen.  
 
Psalm 62 ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’  
 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
DE SCHRIFT 
 
Gebed 
 
Lezing: Johannes 13: 1-15 
 
Muziek: ‘Spiegel im Spiegel’ (Arvo Pärt) 
 
Meditatie  
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Lied 282 ‘Genesteld aan uw hart’ 

 
 
Hier wordt uw woord van kracht, 
dat mij herschept en adem geeft, 
de ziel wil zijn van al wat leeft. 
Het fluistert in mijn oor 
hoe vurig Gij mij wacht. 
 
Hier leef ik uit uw hand, 
een tafel is ons aangericht. 
Ik deel het brood dat Pasen sticht, 
ik smaak de beste wijn 
en word een bloedverwant. 
 
Dit brood in onze mond 
doet proeven wat ophanden is, 
is ons gedeeld geheimenis 
onthult hoe Gij, o zon,  
al in ons midden woont. 
 
DE MAALTIJD 
 
Gebeden 
 
Nodiging 
 
Vredegroet 
 
 
 
 
 

Lied 636 ‘Liefde is licht, opnieuw geboren’ 

 
 
Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
komt door gesloten deuren heen, 
biedt aan de woede beide wangen, 
breekt harten harder dan een steen. 
Liefde kan legers overwinnen, 
springt hoger dan de hoogste muur, 
blust, door de vijand te beminnen, 
haarden van hoog oplaaiend vuur. 
 
Liefde is licht, uit Hem geboren 
die zelf de bron van liefde is; 
Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 
Pasen schrijft zijn geschiedenis. 
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 
weg boze dromen – wees gerust! 
Boven jou gaat de hemel open: 
Gods liefde die ons wakker kust. 
 
Tafelgebed  
 
Wij delen brood en wijn 
Ondertussen zingen we lied 568a: ‘Ubi Caritas’  
 
Ubi caritas et amor, 
ubi caritas, Deus ibi est. 
(Vertaling: Waar vriendschap en liefde is,  
daar is God.) 
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Dankgebed 
 
Lied 559 ‘Gij die ver voor ons uit’  

 
 
Gij die al onze schuld 
in uw vergeving draagt, 
wees onze vrede, o 
Jezus, voor eeuwig. 
 
Gij die met levensbrood 
door tijd en ruimte gaat, 
geef alle dagen, o 
Christus, dit brood ons. 
 
Gij die ver voor ons uit 
in deze wereld zijt, 
zend ons met vrede’en brood, 
Heer, tot de mensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERGANG NAAR GOEDE VRIJDAG 
 
Lezing: Johannes 14: 27-31 
 
Gebed (Luthers avondgebed, lied 202) 
 
Blijf bij ons, want het is avond 
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk  
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
 
Deze dienst wordt morgen voortgezet met de 
viering van de Goede Vrijdag, 10 april, 19.30u, 
vanuit de Goede Herderkerk. 
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GOEDE VRIJDAG 
10 april 2020, 19.30 uur 
Vanuit de Goede Herderkerk 
 
Vooraf, indien mogelijk: ontsteek thuis een kaars. 
 
Gisteren, op 9 april, is het 75 jaar geleden dat 
Dietrich Bonhoeffer is terechtgesteld: 
medemens, verloofde, theoloog, predikant, 
verzetsheld. In zijn laatste jaren schreef hij in de 
gevangenis brieven, gedichten en gebeden. 
Menselijker dan in die teksten kan het niet: 
blijvend engagement, aangevochten geloof en 
emoties op de vierkante meter van cel en 
literatuur. Vanavond bieden zijn teksten ons 
houvast. 
 
Voorganger: ds. Annelies Jans 
Namens de kerkenraad: Chris Dijkens 
 

 
OM TE BEGINNEN 
 
Bemoediging 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Gebed in grote nood  (Dietrich Bonhoeffer) 
 
Heer, doe met mij zoals het U behaagt  
en zoals goed voor me is.  
Of ik leef of sterf, ik blijf bij U en U blijft bij mij.  
Ik vertrouw op Uw genade  
en geef mijn leven geheel in Uw hand.  
Geef kracht om te kunnen dragen wat U op mij 
afstuurt.  
 
Barmhartige God, vergeef me alles waar ik bij U 
en bij mensen verkeerd heb gehandeld.  
Heer, ik wacht op Uw redding en op Uw rijk. 
Doe met mij zoals het U behaagt  
en zoals goed voor me is.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 263 ‘Wees Gij mijn toevlucht’  

 
 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer 
schijnt. 
 
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
DE SCHRIFT 
 
Lezen: Johannes 18: 1-12    

De gevangenneming  
 
Luisteren: een deel uit de Passio van  
Arvo Pärt, Johannes 18: 13-27  (11min.28) 

Het verhoor,  
Petrus loochent Jezus  
 

We horen onder andere (in het Latijn) deze 
woorden: 
 

20Jezus zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de wereld 
gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op 
plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in 
synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in 
het geheim gezegd. 21Waarom ondervraagt u 
mij? Vraag het toch aan de mensen die mij 
gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd heb. 
 
25Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te 
warmen. ‘Ben jij soms ook een leerling van hem?’ 
vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik 
niet.’ 26Maar een van de slaven van de 
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hogepriester, een familielid van de man van wie 
Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb 
toch gezien dat je bij hem was in de 
olijfgaard?’ 27Weer ontkende Petrus, en meteen 
kraaide er een haan. 
 
Lezen: Johannes 18:28-19:16  
 Voor Pilatus 
 
Luisteren: een deel uit de Passio van  
Arvo Pärt, Johannes 19:16-30  (14min.27)
 Jezus gekruisigd 
 
We horen onder andere (in het Latijn) deze 
woorden: 
 
16Zij voerden Jezus weg; 17hij droeg zelf het kruis 
naar de zogeheten Schedelplaats, in het 
Hebreeuws Golgota. 18Daar kruisigden ze hem, 
met twee anderen, aan weerskanten één, en 
Jezus in het midden. 19Pilatus had een inscriptie 
laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er 
stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de 
Joden’.  
 
25Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met 
haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en 
Maria uit Magdala. 26Toen Jezus zijn moeder zag 
staan, en bij haar de leerling van wie hij veel 
hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw 
zoon,’ 27en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je 
moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling 
haar bij zich in huis. 
 
28Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om 
de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: 
‘Ik heb dorst.’ 29Er stond daar een vat zure wijn; 
ze staken er een majoraantak met een spons in 
en brachten die naar zijn mond. 30Nadat Jezus 
ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij 
boog zijn hoofd en gaf de geest. 

 
v: Ja, Jezus zei: ‘Het is volbracht.’  

Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. 
 
We doven het licht, in de kerkzaal en thuis 
 
Stilte 
 
 

Woorden van Dietrich Bonhoeffer, juni 1944 
 
Je bent gegaan, geliefd geluk  
en diep beminde smart. 
Hoe zal ik je noemen?  
Ademnood of leven, heerlijkheid, 
stuk van mezelf, mijn hart, verleden tijd? 
De deur viel in het slot. 
Ik hoor je stappen in de verte langzaam 
sterven. 
Wat blijft er?  
Vreugde of verdriet, verlangen? 
Ik weet alleen maar dat je bent gegaan 
en alles is voorbij. 
 
Stilte 
 
Gebed, ‘Onze Vader’ 
 
Stilte 
 
Woorden van Dietrich Bonhoeffer, juli 1944 
 
Mensen gaan tot God in hun nood 
smeken om hulp,  
vragen om voorspoed, brood,  
redding uit ziekte,  
verlossing uit schuld en dood. 
Zo doet elk mens, christen en heiden. 

 
Mensen gaan tot God in zijn nood 
vinden Hem arm, veracht, geen onderdak, geen 
brood, 
zien Hem ten prooi aan zonde, zwakte en dood. 
Een christen staat naast God in al zijn lijden. 

 
God gaat tot alle mensen in hun nood, 
verzadigt lichaam en ziel met zijn brood, 
lijdt voor christen en heiden aan ’t kruis de 
dood, 
en vergeeft hen beiden. 
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Lied 852 ‘U komt mij, lieve God, zo nederig 
nabij’ 
 

 
 
U daalt het duister in, 
U deelt mijn angst en pijn, 
zo dodelijk bedroefd 
als maar een mens kan zijn, 
 
een man van smarten die 
ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot, een vriend,  
o Heer, die bij mij zijt, 
 
ik bid U laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart. 
 
 
 
 
 
 
Deze dienst wordt morgen voortgezet met de 
viering van de Paaswake, 11 april, 21:00u, 
vanuit de Jachtlaankerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de Passio (1982) van Arvo Pärt 
 
Voluit: Passio Domini Nostri Jesu Christi 
secundum Joannem / De Passie van Onze Heer 
Jezus Christus volgens Johannes 
 
De Passio is prachtige muziek, waarin de Latijnse 
vertaling klinkt van het lijdensverhaal uit het 
Johannes-evangelie (de Vulgaat). De muziek is 
sober: je hoort in het hele stuk slechts een 
drieklank; enkel drie tonen, alsof de muziek 
continu resoneert met een klok of klankschaal. 
Maar dan, bijna helemaal aan het eind, wanneer 
Jezus gekruisigd is en bijna sterft, gebeurt het. 
Jezus zingt: ‘Consummatum est’ (‘Het is 
volbracht’). En de stemmen die de Evangelist 
vertolken, smelten samen, en zingen ‘et 
inclinatio capite tradidit spiritum’ (‘Hij boog zijn 
hoofd en gaf de geest’). De stemmen eindigen 
zacht, op een A-noot. Wat volgt is een (doodse) 
stilte. Maar dan zet het koor in, in de toonsoort 
D-majeur. Een magisch moment, dat je in je ziel 
raakt. Hier wordt duidelijk gemaakt: het houdt 
hier niet op. Deze stilte is niet het laatste. Er 
wordt vooruitgeblikt. Hier klinkt 
toekomstmuziek.  
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PAASWAKE  
11 april 2020, 21:00 uur 
Vanuit de Jachtlaankerk 
 
Voorgangers: ds. Michiel de Leeuw, ds. Bert Schüssler, ds. Annelies Jans 
Organist en pianist: Chris Stellaard  
Kwartet:  Marlies Pot, Annet Schaafsma, Arie Kooiman en Maarten de Graaf 
 

 
Vooraf, indien mogelijk: plaats thuis op een 
tafeltje een grote kaars en zoveel kleine kaarsjes 
als er huisgenoten zijn, plus lucifers 
 
Dim de lichten 
___________________________________ 
 
Meditatieve stiltemuziek 
 
Kwartet: ‘Dans nos obscurités’ 
 
De lof van het Licht 
 
In het donker van de nacht worden de drie 
brandende Paaskaarsen – symbool van de levende 
Heer - binnengebracht door de diakenen van onze 
drie kerken. Bij het binnendragen wordt drie keer 
stilgestaan en gezongen LB 593: 
 
V: Licht van Christus 
A: Heer, wij danken U 
 
De Paaskaarsen worden gedompeld in de 
doopvont en op de kandelaar gezet.  
U kunt thuis uw eigen (grote) kaars ontsteken. 
 
V: U allen, met ons verbonden……………...,  
door Hem, Jezus Christus, die is opgegaan  
als de Morgenster. 
A: Amen. 
 
Zingen: Lied 600: 1, 2 en 3 
 
1. Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
 
 
 

2. Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
3. Licht, aan liefde aangestoken, 
licht dat door het donker brandt, 
licht jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
Wake rond de verhalen 
 
V: De Heer zal bij U zijn 
A: De Heer zal u bewaren 
 
Gebed voor de Paasnacht 
 
Lezingen uit het Oude Testament, die verhalen van 
Gods daden van bevrijding, van schepping en 
uittocht, en opwekking uit de dood tot nieuw 
leven. De lezingen worden beantwoord met een 
lied, waarna gebed volgt en een muzikale stilte. 
 
Genesis 1 : 1 – 2 : 3 
 
Zingen: Lied 984 
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2. Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 
 
3. Gezegend die een woonplaats maakt 
voor wat beweegt en ademhaalt: 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 
 
4. Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 
 
5. Gezegend zijt Gij om uw woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 
 
6. Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt.  
 
Gebed – Meditatieve stiltemuziek 
 
Lezing: Exodus 14 : 15 – 15 : 1 
 
Zingen: Lied 139d: 
 
2x Frans:  
La ténèbre n'est point ténèbre devant toi: la nuit 
comme le jour est lumière. 
 
2x Nederlands:  
Heel het duister is vol van luister door uw licht, 
de nacht is als de dag net zo helder  
 
Gebed - Meditatieve stiltemuziek 
 
Lezing: Ezechiël 37 : 1 – 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zingen: Lied 323: 1 kwartet, 2 en 3 allen  

 
 
2. Hoor. Maar ik wil niet horen. 
Zou ik uw woord verstaan, 
ik moest uw wegen gaan, 
U volgen hier en nu. 
Ik durf niet zijn geboren 
en leven toe naar U. 
 
3. Hoor, roept Gij in mijn oren 
en jaagt mijn angst uiteen. 
O stem door merg en been 
verwek mij uit het graf, 
uw mens opnieuw geboren 
o toekomst, laat niet af. 
 
Gebed - Meditatieve stiltemuziek 
 
Lezing: Daniël 3 : 1 - 28 
 
Zingen: Lied 126a:  
 
Refrein: 1 voorzang, 2 allen 

 
Daarna: voorzang kwartet, refrein allen 
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Gebed - Meditatieve stiltemuziek 
 
Lezing: Jona 2 
 
Zingen: Lied 139 : 1, 2, 4 
 
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. 
 
4. Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in ’t hemels licht, 
al daalde ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen.  
 
Gebed – Meditatieve stiltemuziek 
 
Lezing: Jesaja 35 
 
Zingen: Lied 534 
 
1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2. Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3. Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
 
 

4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
Gebed – Meditatieve stiltemuziek 
 
Kwartet: ‘Onze Vader’ van Duruflé 
 
Doopgedachtenis 
 
Lezing bij het doopvont: Romeinen 6 : 3 – 4  
 
Kwartet: ‘Geloofsbelijdenis’ Sytse de Vries, 
muziek Willem Vogel 
 
Vernieuwing van de doopbelofte 
 
V: Wij gedenken en vieren in deze nacht…………. 
Willen wij in dit geloof, als mensen die in Christus 
gedoopt zijn, ook als vernieuwde mensen leven? 
A: Ja, dat willen wij 
 
Zingen: Lied 350: 1, 4, 5 
  
1. Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 
 
4. Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar ’t beloofde land. 
Als kind’ren gaan wij zingend voort, 
de Vader is het die ons hoort. 
 
5. Met Noach en zijn regenboog, 
Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 
 
Dageraaddienst 
 
Nu steken we het licht van ons kleine kaarsje aan 
aan de grote kaars. In de kerk doen we dat aan 
het licht van de drie nieuwe Paaskaarsen. Bent u 
thuis in gezelschap, geef het licht dan aan elkaar 
door. Daarbij zingen we: 
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Lied 458 b; afwisselend kwartet en allen 
 

 
 
We gaan staan 
 
Opstandingsevangelie: Mattheus 28 : 1 - 10 
V: Christus is opgestaan! 
A: Hij is waarlijk opgestaan! 
 
Paaslied: Lied 608 

 

2. De ballingen keren 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen  
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 
3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan  
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen, en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 
Zegen (Johannes 20 : 26b): 
 
“Terwijl de deuren gesloten zijn,  
komt Jezus in hun midden staan.  
Hij zegt: ‘Ik wens jullie vrede.’” 
 
Amen. 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
Deze dienst wordt morgen voortgezet met de 
viering van de Paasmorgen 12 april, 10.00 uur 
vanuit Grote Kerk. 
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PAASMORGEN 
12 april 2020, 10.00 uur 
Vanuit de Grote Kerk 
 

Medio februari zijn we, al lezend, in de 
Jachtlaankerk, de Goede Herderkerk en de Grote 
Kerk op weg gegaan met Mozes en de Exodus 
van zijn volk. De uittocht uit Angstland naar 
bevrijding was niet eenvoudig. Pesach, Pasen, is 
hèt feest van verlossing. Vandaag de Eerste Dag 
van de week. De dag van de Levende Heer. 

 
Voorgangers: ds. Bert Schüssler, ds. Michiel de 
Leeuw, ds. Annelies Jans, 
Namens de kerkenraad: Martin van den Bos 
Organist: Toon Hagen 
Cantor: Helga van Cooten 
 
Muziek 
 
Welkom 
 
Lied 458b 

 

Groet en bemoediging 

Vgr: De Heer zij met u! 
Allen: Ook met u zij de Heer! 
Vgr: Onze hulp is de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.  
 
Lied 216: 1, 2 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
Evangelie naar Johannes 20, 1-2 
 

Lied 216:3 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Kindermoment – Het Paaspakket 
Daar zit in: een puzzel, een bingo-kaart,  
een kleurplaat. En leg een instrumentje klaar. 
 
We gaan er samen wat moois van maken 
 
Lied 167   Exodus en Mozes 
 
1, 2 Weet jij ook waar Mozes is? 
Nee, ik niet, nee ik niet! 
Weet jij ook waar Mozes is? 
Nee, ik niet. 
In een mandje in de Nijl, 
tussen ’t riet, tussen ’t riet, 
in een mandje in de Nijl, 
tussen ’t riet! 
 
3, 4 Wie pakt daar het mandje weg? 
De prinses, de prinses. 
Wie pakt daar het mandje weg? 
De prinses. 
Waar gaat Mozes nu naar toe? 
Weer naar huis, weer naar huis! 
Waar gaat Mozes nu naar toe? 
Weer naar huis! 
 
5, 6 Weet je waar hij later woont? 
In ’t paleis, in ’t paleis. 
Weet je waar hij later woont? 
In ’t paleis. 
Als de koning toch eens wist! 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh! 
Als de koning toch eens wist! 
Oh, oh, oh! 
 
7, 8 Mozes zegt tot Farao: 
‘Laat ons gaan, laat ons gaan.’ 
Mozes zegt tot Farao: 
‘Laat ons gaan.’ 
Onheil treft Egypteland. 
Ach en wee, ach en wee. 
Onheil treft Egypteland. 
Ach en wee. 
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9, 10 Farao roept na tien keer. 
‘Ga hier weg, ga hier weg!’ 
Farao roept na tien keer: 
‘Ga hier weg!’ 
Waar brengt Mozes ons naar toe? 
Naar het Land, naar het Land. 
Waar brengt Mozes ons naar toe? 
Naar het Land! 
 

Evangelie naar Johannes 20, 3-5 
 
Lied 139d 

 
 
‘Heer ontferm U’, gebed & lied 139d 
 
Glorialied 630: 1, 2 
 
Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
 
Evangelie naar Johannes 20, 6-10 
 

Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 
Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
 
Evangelie naar Johannes 20, 11-18 
 
Lied 626: 1, 2, 3, 4 

 
 
Wie ik ontmoette sprak ik aan, 
de eng'len wenkten bij het graf, 
maar niemand die mij antwoord gaf. 
Waar is Hij dan? 
 
Daar komt een man. De hovenier! 
– mijn ogen zijn van tranen blind – 
‘Wijs mij de plaats, waar ik Hem vind. 
Hij is niet hier.’ 
 
‘Maria!’ zegt Hij, en terstond, 
ik zag Hem niet, maar aan zijn stem, 
dezelfde steeds, herkend' ik Hem, 
toen Hij mij vond. 
 
Verkondiging 
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Lied 626 
Nu weet ik het, ik zie Hem staan 
en nader Hem. Ik heb Hem weer! 
Hij antwoordt mij, in zacht verweer: 
‘Raak Mij niet aan! 
 
Ik ben er niet voor u alleen, 
mijn and're broeders zijn er nog, 
reeds vaar ik op tot God omhoog. 
Ga! Zeg het hun!’ 
 
Getroost, gehoorzaam, ging ik heen 
en bracht de boodschap rond met spoed: 
Hij zocht en kende mij voorgoed, 
en iedereen! 
 
De Heer is waarlijk opgestaan! 
Dat weten wij, dat zingen wij. 
Hij leeft! Hij komt tot u en mij: 
Hij raakt ons aan! 
 
Mededelingen 
 
Gebeden & lied 103e 

 
 
Onze Vader 
die in de hemelen zijt,  
Uw Naam worde geheiligd;  
Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  
 
Lied 634 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
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! 
 
Collecte: Diaconie en Kerk 
NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente te Apeldoorn 
 
OF middels deze QR Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zegen  
“Terwijl de deuren gesloten waren,  
kwam Jezus in hun midden staan.  
Hij zei: ‘Ik wens jullie vrede.’” 
Amen.      Johannes 20, 26 
 

Chapelle Notre Dame de Sion, Jeruzalem 

 
Wees sterk en houd goede moed 
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Volgende week vanuit de Grote Kerk met ds. Bert 
Schüssler, 10.00 uur. Houd de berichtgeving van 
uw eigen kerk in de gaten, via website, 
nieuwsbrief en andere kanalen. 
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