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THEMA: ‘Leven in kwetsbaarheid’ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Voorgangers:  Tineke Breuer en Rosanne Hofman 

Muziek:  Jan Tiemens en een kleinkoor van Pur Sang 
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Zingen: ‘Zomaar de ruimte’  

 

2 Kring om te zoeken, tijd om te stillen, 

Uur om te roepen ‘waar ben Jij God’! 
Om wat er pijn doet, toch niet verkillen:  

Warmte verrijkt je; liefde jouw lot. 

 

3 Woorden van leven: laat het beginnen 
Vrede voor mensen, lichtend geheim 

Wil ons bewonen, val bij ons binnen 

Wij willen eind’lijk;  God's mensen zijn. 

 

 

Openingswoord en aansteken paaskaars 

Stiltemoment gevolgd door Openingsgebed   
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Zingen: Lied 807 ‘Een mens te zijn op aarde’ 

1. Een mens te zijn op aarde, 
Is eens voorgoed geboren zijn, 

Is levenslang geboortepijn. 

Een mens te zijn op aarde 

Is leven van de wind. 

 

2. De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 

maar mensen moeten verder gaan.  

De bomen hebben wortels 

Maar mensen gaan voorbij. 

 

3. De vossen hebben holen 
de mensen weten heg nog steg 

zijn altijd naar hun huis op weg. 

De vossen hebben holen –  

Maar wie is onze weg? 

 

4. De mensen hebben zorgen 
het brood is duur, het lichaam zwaar, 

en wij verslijten aan elkaar. 

Wie kent de dag van morgen? 

De dood komt lang verwacht. 

 

5. Een mens te zijn op aarde  
is pijnlijk begenadigd zijn 

en zoeken, nooit verzadigd zijn, 

is rusten in de aarde 

als alles is volbracht.  

 
Stel!  
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Zingen: Lied 925 ‘Wek mijn zachtheid weer’ 

 

 
 
Lezing: Johannes 20: 19-31 

 

Luisterlied: ‘Ze huilt maar ze lacht’ - Maan 

 
Moet je weten - gevolgd door instrumentaal  

 

Moet je doen  

 
Zingen Taizélied 62b: ‘Mon âme se repose’ 

 
(Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen, mijn heil komt van hem. Ja, bij 

God alleen vindt mijn ziel rust en vrede.) 
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Gebeden bij de kandelaar, afgewisseld door acclamatie ‘Heer ontferm  

U’, afgesloten met het (staande) zingen van ‘Onze Vader verborgen’ 
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Aandacht voor de collecte via de Appostel-app 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 Citypastoraat. 

b. De tweede collecte is bestemd voor het gebouw en het pastoraat. 

c. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerkradio 

Apeldoorn 

 

Moet je zien 

 
 

Zegen 
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Slotlied: Lied 1001 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ 

In wisselzang 

1. M.   De wijze woorden en het groot vertoon, 
A.   De goede sier van goede werken, 

M.   De ijdelheden op hun pauwentroon, 

A.   De luchtkastelen van de sterken: 

M.   Al wat hoog staat aangeschreven, 
     Zal Gods woord niet overleven; 

     Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

A.   Beschaamt de ogen van de sterken. 

 
2. Vr.  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

A.   Dat lachen zullen zij die wenen, 

Vr.  Dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

A.   Dat dorst en honger zijn verdwenen –  
Vr.  De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

     Die geen vader was, zal vader zijn; 

     Mensen zullen and’re mensen zijn, 

A.   De bierkaai wordt een stad van vrede. 
 

3.    Wie denken durft dat deze droom het houdt, 

   Een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

   Wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
   Al komt de onderste steen boven: 

   Die zal kreunen onder zorgen, 

   Die zal vechten in ’t verborgen, 

   Die zal waken tot de morgen dauwt –  
   Die zal zijn ogen niet geloven.  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 


