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THEMA:  ‘NEEM EN EET’ 
 

                                                over wat er op ons bordje ligt 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

voorgangers:  Mariette van Someren en Ad Wijlhuizen 

muziek: Gabi Vroon en zangers van Pur Sang olv Douwe de 

Jong 
m.m.v.:  Herenboerderij Wenumseveld, de Stadsakkers en 

Zwamboon.  
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Zingen: ‘Morning has broken’ 

 

Morning has broken like the first morning; 

Blackbird has spoken like the first bird. 
Praise for the singing, praise for the morning, 

Praise for them springing fresh from the world. 

 
Sweet the rain’s new fall, sunlit from heaven, 

Like the first dew fall on the first grass. 

Praise for the sweetness of the wet garden, 
Sprung in completeness where his feet pass. 

 
Mine is the sunlight, mine is the morning. 

Born of the one light Eden saw play. 

Praise with elation, praise ev’ry morning, 
God’s recreation of the new day. 
 

 
Openingswoord en aansteken paaskaars 

 

 

Openingstekst 
 

 

Het licht gaat rond, terwijl we luisteren naar: ‘Nu is het licht geworden’ 

 

Nu is het licht geworden. De zon is opgegaan. 

Het goede nieuws na deze nacht heeft ons hier bij elkaar gebracht 

We kijken samen naar het licht: Een nieuwe dag breekt aan. 
 

Refrein: 

 
 

Nu is het licht geworden. De mens is opgestaan. 

De boze droom van dood en pijn zal eens voorgoed verdwenen zijn. 
God zelf breekt door het donker heen en geeft licht ruim baan. 
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Refrein 

 
Nu is het licht geworden. En wij zijn opgestaan. 

Want onze weg loopt niet meer dood; we delen met elkaar het brood 
En danken God voor dit begin: We kunnen verder gaan. 
 

Welkom aan de gasten, intentie van deze viering 

 

Iris van de Kamp (Herenboerderij) 

Gerrit Bazelier ( de Stadsakkers) 

Arja Sprengers (Zwamboon) 
Bert Grolleman ( Zwamboon) 
 

 
Lezing uit de bijbel: Genesis 1: 27-29; Psalm 104: 10-15,24 en 27,28; 

Matteus.26: 20, 26. 

 

 
Lied: 388 ‘Voor ieder van ons’ 1,2,3 en 5. 
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Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
Want iedere stem geeft klank aan het koor. 

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 

Ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
Refrein 

 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

Van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

Een plaats om te zijn, een plaats om te worden, 
Getuige van Hem, een levend bewijs. 

Refrein. 
 
Een paar woorden bij de bijbellezing(en) 

 

Instrumentaal 

 
In gesprek met de gasten 

 

Lied (uit Taizé) ‘Eat this bread’ 
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Christ is the bread of life   (Christus is het levensbrood, gezonden door de Vader) 

the true bread sent from the Father.   Refrein 

Our ancestors ate manna in the desert (onze voorouders aten het manna in de 

woestijn,maar dit is uit de hemel) 

but this is the bread come down from heaven.  Refrein 

Anyone who eats this bread (ieder die dit eet heeft voor altijd deel aan het leven) 

will live forever.    Refrein 

If we believe and eat this bread (Als we geloven en dit brood eten hebben we 

deel aan het eeuwig leven) 

we will have eternal life.     Refrein 

Gebeden bij de kandelaar, 

afgesloten met het zingen van het Onze Vader Verborgen: 
 

 



De Drie Ranken Apeldoorn - 5 - 

 

 

 
 

 

 



De Drie Ranken Apeldoorn - 6 - 

 

Aandacht voor de collecte 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of naar 

NL29 RABO 0118 720 937 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn, 

o.v.v. 

A. De diaconale collecte is bestemd voor het Christelijk Noodfonds 

Apeldoorn (CNAP). 

B. De tweede collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap De Drie 

 Ranken. 
C. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor Missionair werk 

 / Dorpskerken (Kerk in, van en voor het dorp). 

 

Moet je zien  
 

gevolgd door de zegening 

 

Lied : Look at the world 
 

Look at the world, everything all around us  
Look at the world and marvel every day.  

Look at the world: so many joys and wonders,  

So many miracles along our way  
 

Refrein: 
Laat ons stilstaan bij de bron van leven;  

bij de zegeningen van het nu. 

Dankbaar zijn voor wat ons is gegeven; 
Alles komt van U. 

 

Look at the earth bringing forth fruit and flower,  
Look at the sky the sunshine and the rain.  

Look at the hills, look at the trees and mountains,  
Valley and flowing river, field and plain: 

Refrein: 

 
Think of the spring, think of the warmth of summer  

Bringing the harvest before the winter’s cold.  
Everything grows, everything has a season,  

till it is gathered to the Father's fold:  

Refrein: 
 

Every good gift, all that we need and cherish 

Comes from the Lord in token of his love; 
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We are his hands, stewards of all his bounty 
His is the earth and his the heavens above: 

Refrein: 
 

 

 
 

------------  

 
Meer weten over de organisaties aan tafel? 

 

https://wenumseveld.herenboeren.nl/ 
 

https://stadsakkers.nl/ 
 

https://zwamboon.nl/ 

 
 

 
 

 

https://wenumseveld.herenboeren.nl/
https://stadsakkers.nl/
https://zwamboon.nl/

