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ORDE VAN DIENST

De liturgische kleur is wit. 
We komen binnen in stilte en blijven stil tot de dienst begint. 

Buiten wordt aan het vuur de nieuwe Paaskaars aangestoken.

de Paaskaars wordt binnengedragen
daarbij wordt gezongen lied 594

het licht wordt gedeeld
Wanneer de Paaskaars geplaatst is, gaan de kinderen het licht verdelen in 
de kerk. 

lied 600: 1c, 2a, 3c, 4a, 5a. 

wisselspraak tussen kinderen en voorganger: 'Waarom is deze nacht zo 
anders dan andere nachten?' 

de Kanselbijbel wordt binnengebracht

gebed bij de opening van het Woord

Thoralezing Genesis 1:1 – 5

lied  296: allen zingen het refrein, de cantorij zingt het overige

Thoralezing Exodus 12: 1 – 11

lied 395: coupletten door cantorij, refrein door allen

Profetenlezing Ezechiël 37:1-14

lied 610: 1c, 2a, 3c, 4a, 5a

Profetenlezing Jona 3: 1-10

lied 352: 1a, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7a



overdenking

instrumentale muziek 

het Doopwater wordt binnengebracht

lied 524: 1c, 2a, 3a, 4c, 5a

doopgedachtenis (waarbij we gaan staan)
Mensen van God, in de doop is de beweging zichtbaar die Jezus 
maakte: begraven worden en uit de dood zijn opgewekt. Deze 
beweging mogen wij symbolisch mèt Hem maken. Daarom vraag ik u
allen die uw doop wilt gedenken, uw mond te openen en mij 
antwoord te geven:

Wilt u de Heer uw God dienen en naar zijn stem alleen horen?
Ja, dat wil ik.

Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons 
willen heersen?
Ja, dat wil ik.

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods 
kinderen?
Ja, dat wil ik.

Laten we dan zo vrijmoedig zijn om de Levende te belijden, want het
Evangelie is een kracht van God, die leidt tot leven voor wie daar 
vertrouwend naar uit ziet. Laten wij dan verbonden met de 
eeuwenoude en wereldwijde kerk ons geloof belijden:

geloofslied 342

het waterkruisje
Iedereen die dat wil mag naar voren komen om een waterkruisje op het 
voorhoofd te ontvangen van de voorganger. Hij zegt daarbij: 'De Geest is 
het die levend maakt'. De ontvanger kan dan zeggen: 'Amen'. 



lied 694 tijdens het uitdelen van het waterkruisje 

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid.
Amen.

 
wij gaan staan, de klokken gaan luiden

Paasevangelie  Matteüs 28: 1-7

opdracht en zegen, beantwoord met slotlied  608

 Wilt u dit boekje meenemen naar huis? 


