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Bel klinkt 
 

Wij zingen voor de viering: 

 

Lied 630: ‘Sta op, een morgen ongedacht’ 

 
2 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. 

 

3 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. 
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4 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. 

 

 

 

Lied 642: 1, 3, 4, 7 en 8 ‘Ik zeg het allen’ 

 
1 Christus, onze Heer, verrees, 

halleluja! 

Heil'ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, 

halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

halleluja! 

 

2 Prijs nu Christus in ons lied, 

halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 

die aanvaardde kruis en graf, 

halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, 

halleluja! 

 

3 Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, 

halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer, 

halleluja! 

Eng'len jub'len Hem ter eer, 
halleluja! 

 

 

 
Welkom 

 

VOORBEREIDING 

 
Openingslied: Lied 601 ‘Lied aan het licht’ 

 

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

2. Licht van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder,  

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  

of ergens al de wereld daagt 

Waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt. 
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3. Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien  

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen eerstgeboren,  

licht, laatste woord van hem die 
leeft. 

 

 

 
Drempeltekst met Onze Hulp 
 

v: Genade en vrede zij met u, in de naam van de Vader,  

     de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

a: Die hemel en aarde geschapen heeft. 
v: Die trouw blijft voor eeuwig 

a: en niet loslaat wat Zijn hand aan ons begonnen is.  
 

v: Eeuwige, keer U om naar ons toe 

a: keer ons toe naar elkaar. Amen. 
 

Kyriegebed 

 
Zingen: ‘Toon ons jouw gezicht’ 

 

 
Met de kinderen en de jongeren 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Pur Sang zingt: ‘Dan zal ik leven’ 

 

Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
De steen is weggerold.  

Ik ben uit de grond opgestaan. 

Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf. 

Mensen komen mij tegemoet - wij zijn in bekenden veranderd. 

 
Het zal in alle vroegte zijn als toen. 

De ochtendmist trekt op. Ik dacht een dorre vlakte te zien. 

Volle schoven zie ik, lange halmen, aren waarin de korrel zwelt. 
Boven omranden het bouwland. 

Heuvels golven de verte in, bergopwaarts en worden wolken. 

 
Daarachter, kristal geworden, verblindend, 

de zee die haar doden teruggaf. 

Wij overnachten in elkaars schaduw. 

Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. 

 

 
Lezing: Genesis 2: 1-4a en Lucas 24: 1-9 

Lector: Woord van de Eeuwige 

Allen: Wij danken God 
 

Zingen: ‘Zeg mijn broeders dat ik leef’ 

 
Zeg mijn broeders dat ik leef en hun nieuwe toekomst geef; 

Dat ik grenzen overschrijd: eeuwigheid vervult de tijd. 

 

Zeg mijn broeders dat zij gaan naar dit land mij achterna;  
Broederschap bouwt daar een huis, overwint het dode kruis. 

 

Zeg mijn broeders dat mijn Geest in bezit genomen heeft 
Wie geloven wat ik zeg en mij volgen op de weg. 

 

Zeg mijn broeders het bericht dat zij worden opgericht; 
En getuigen moeten zijn voor wie dood gelopen zijn. 

 
Overweging 

 
Instrumentaal, de kinderen worden opgehaald    
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DIENST VAN DE DOOP 
 

Inleiding op de doop en gesproken geloofsbelijdenis: 

 

vg. Ik geloof in God, de Éne, 
allen Bron van wijsheid en licht, die Jezus zijn Vader noemde, 

en die zich als een Moeder inzet voor het leven van haar 

kinderen. 
vg. Ik geloof dat die God, de God van Abram en Sara, dicht bij mij is 

allen en mij en alle mensen roept tot een zinvol bestaan, 

bevrijd en geleid door de liefde 
vg.  en dat ik geroepen ben tot zorgende aandacht voor mijn naaste 

allen en voor de schepping die mij als woonplaats gegeven is. 

vg. Er is veel in dit leven dat ik niet begrijp, 
allen en dat mij het geloven soms moeilijk maakt 

vg. ik lijd ook aan het kwaad dat ik in mij zie en om mij heen. 

allen Toch kies ik ervoor in vertrouwen te leven 
op die roepstem van God, op die gestalte van Jezus, 

en op de Geest die getuigt van het leven ondanks de dood. 

vg.  Altijd weer zal ik hopen op een toekomst van vrede 

allen voor de kinderen van vandaag, 
en geloven, dat ondanks alles,  

het leven kostbaar is en waard  geleefd te worden 

tot de dag dat ik thuiskomen mag, 
daar, waar mijn bestemming is, in mijn God. 

vg.  Ik geloof,  

allen Heer, kom mijn ongeloof te hulp.  Amen.           (allen gaan zitten) 
 

Zingen: ‘Mensenkind’ 
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2 Mensenkind, kijk de mensen nou, 

zij willen niet meer zonder jou. 

Worden je vrienden en geven een hand, 

nemen je mee naar het mensenland: 
Eva is je naam. 

 

3 Mensenkind, je bent niet alleen, 
ook al moet jij door water heen. 

Wij gaan met jou en we gaan tegelijk, 

totdat wij zijn in het koninkrijk: 
Jelte is je naam. 

 

4 Iedereen is zo’n mensenkind, 
vragend totdat hij wordt bemind. 

Gaande en staande in weer en in wind, 

totdat een ander het antwoord vindt: 
Boaz is je naam. 

 

 

Doopbediening: 
- voorstellen van de dopeling 

- doop 

- zalving en zegening 
- aanreiken van de doopkaars 

 

Zingen: ‘Wonderwereld vol geheimen’ vers 1 en 2 
 

1 Wonderwereld, vol geheimen, schepping van God,  

al wat ons verbaast, verbijstert, leeft van uw zorg:  
vormen, kleuren, klank te over,  

tastbaar weefsel, veel belovend,  

alles wat ons hart verovert, schepping van God.  

 
2 Ieder mens bestaat uit gratie, leeft van Gods gunst;  

elke stam en taal en natie: hemelse kunst.  

Jij, voor het geluk geboren,  
jij, in zielloos werk verloren,  

jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst. 
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Vragen aan ouders en doopgetuigen: 
 

- Geloof je dat jullie kind ook uit God geboren is? 

- Beloof je je kind de verhalen te zullen vertellen  

en deze voor te leven: de verhalen van hoop en licht,  
de verhalen van God en mensen,  het evangelie van Jezus Christus? 

- Beloof je je kind te vertellen van zijn doop en hem vertrouwd te maken met 

de kerk van Jezus Christus? 
 

Wat is daarop je antwoord: 

 Bjorn en Franka van Doorenmolen-Woudenberg 
 Gertjan en Lianne Manenschijn – Boshuizen 

 Remko en Nienke Groen 

  
Ja, van harte! 

 

Doopgetuigen 
 

Beloven jullie de dopeling en zijn/haar ouders tot steun te zijn op hun weg van 

leven en geloven? Wat is daarop jullie antwoord? 

 
Ja, dat beloven wij 

 

Vraag aan de geloofsgemeenschap (allen staan zo mogelijk) 
Geloofsgemeenschap van De Drie Ranken, willen jullie Eva, Jelte en Boaz 

opnemen in de geloofsgemeenschap en hen in vreugde en vragen meenemen 

op de weg van God? 
 

Antwoord: Ja, dat willen wij! 

 
Zingen: ‘Wonderwereld vol geheimen’ vers 3 en 4 

 

3 Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd,  

elk’ unieke mens waarderen, zijn eigenheid?  
Hoe bewaar ik alle dagen  

eerbied voor uw aardse gaven,  

hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd?  
 

4 Gods gerechtigheid en vrede  

gaan hand in hand, gaan met liefde hier en heden en houden stand;  
liefde voor de kleinste dingen,  

liefde die niet op wil dringen,  

liefde die het hart doet zingen; hand in een hand. 
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Gebeden (dank- en voorbeden), stil gebed en gezongen Onze Vader 
(Toon Hagen) acclamatie bij de voorbeden: ‘Eeuwig het licht’ 
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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 Werelddiaconaat / Libanon 

(Veertigdagentijdcollecte). 
b. De tweede collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap  

De Drie Ranken. 

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

Slotlied Lied 608 ‘Het lied van de opstanding’ 

 
1 De steppe zal bloeien 

de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 

staan vol water, maar dicht 

de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 

het water zal tintelen, stralen, 

dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

 
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. 
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WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen, beantwoord door een gezongen ‘U zij de Glorie’ 
 

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. 

 
Refrein:  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. 

 

Refrein 

 
 

 

 
Risus Paschalis 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIJNE PAASDAGEN! 
 


