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Orde voor de viering  
 

Paasdienst - 4 april 2021  -  10:00 
in de Goede Herderkerk 

 
THEMA:  EEN  NIEUWE START 

 
Voorganger: ds. M. van ‘t Hof   

Organist: Egbert Willigers 
Zang: Marjanne Visscher 

 
Muziek 
 
Voorafgaande aan de dienst luisteren naar: 
-Evang Liedb, 131 (‘Nu is het Pasen Jezus leeft’): 1 en 6  

1 Nu is het Pasen Jezus leeft 
Komt allen sluit u aan 
Die onze dood verslagen heeft 
De Heer is opgestaan 

 
6 O hoor, de klokken luiden blij 

Komt allen, sluit u aan 
Dan zeggen, zingen, juichen wij: 
de Heer is opgestaan 

 
Lied 216:  https://www.youtube.com/watch?v=YXq1b1mCBt8 
 
Welkom en afkondigingen 

Luisteren naar: ‘Goede morgen, welkom allemaal (lied 288) 
1 Goedemorgen, welkom allemaal, 

ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 

 
Paasjubel: 

Vg   De Heer is waarlijk opgestaan 
       HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN 

 

Aansteken van de paaskaars 
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Luisteren naar lied 637: 1, 4 (‘O vlam van Pasen’)  
1 O vlam van Pasen, steek ons aan, 

de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 

 
4 Ziehier het licht van lange duur, 

ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan 

Uitleg schikking 

Lied: https://www.youtube.com/watch?v=6HOMxEnR8U0&list=RD6HOMxEnR8U0&start_radio=1 
 

Afsluiting paasproject:  

-Gooien met de dobbelsteen. 

-Kijken naar de 7de poster en 7e dia 

Filmpje: ‘De Zandtovenaar op 1ste Paasdag’ 

https://www.youtube.com/watch?v=AYqMTR0yCUE 

 

Overdenking: …. 

Luisteren naar lied 659: 1, 2 (‘Kondig het jubelend aan’) 
1 Kondig het jubelend aan, 

laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 

 
2 Zing met een juichende stem, 

adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 

 
 

Inzameling van de gaven 

Gebeden 
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Slotlied: ‘U zij de glorie’: 1, 2 

https://www.youtube.com/watch?v=lSvYD-vHHko 

 

Zegen die wordt beantwoord met lied 634: 2 (‘Licht moge stralen’) 
 

2 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! 


