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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 en het licht wordt gedeeld in de 
kerkzaal, daarbij zingen wij lied 1005: 1 cantorij, 2, 3, 4, 5 allen 

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

lied 322: 
1 couplet cantorij, refrein allen, 2 couplet cantorij, refrein allen, 3 allen

de Kanselbijbel wordt binnengebracht

gebed bij de opening van het Woord

Thoralezing Genesis 1:1 – 5

lied 602: 1 cantorij, 2 cantorij, 3 allen, 4 allen

Thoralezing Exodus 12: 37-42

lied  605: 1 cantorij, 2, 3, 4, 5 allen

Profetenlezing Ezechiël 36: 24-28

lied 686

overdenking

instrumentale muziek 

het Doopwater wordt binnengebracht



lied door de cantorij Het water zal stenen breken,
tekst: Michele Naljis, melodie: Tom Löwenthal, 

bron: Zangen van zoeken en zien, lied 371

Wanneer alles diep van binnen pijn doet
en je alleen, tegenover je eigen beeld, 
ziet dat het vervormd is door onbekende spiegels.
Wanneer de dingen voor je schaduw wijken,
wanneer je woord dat van een ander lijkt
en je hartslag uit je lichaam vlucht.
Wanneer je handen ver van je zijn
en je de afdruk van je voeten niet herkent,
wanneer je niets meer waarneemt dan de dode buitenkanten.
Ga dan als de zalm tegen de stroom in 
met alle razernij van je woede.
Wanhoop niet, het water zal stenen breken.

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 344

doop en belijdenis van Jolanda Broekate
-getuigenis van Jolanda
-vraag naar haar doopnaam
-belijdenis- en doopvragen
-bediening van de doop
-overhandiging van de doopkaars
-zegen, waarbij Jolanda knielt
-overhandiging van de Bijbel

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  Lucas 24: 1-11

opdracht en zegen, beantwoord met slotlied Dankzegging in het Licht
tekst: Niek Schuman, melodie/muziek: Jan Pasveer en Gert Landman

coupletten door cantorij

1 Om de eerste dag van de rest van ons leven,
om het licht dat telkens weer doorbreekt, 
om de warmte die de kilte verdrijft, 
om de geuren van groen om ons heen.

2 Om de mensen die wél worden bevrijd,
om wie zich niet neerleggen bij onrecht, 
om wie opstaan tegen leugen en bedrog, 
om wie werken aan een andere toekomst.

3 Om wie zich geven aan het welzijn van mensen,
om wie verzorgen, verbinden en genezen, 
om wie een toevlucht zijn voor ontheemden, 
om wie vertroosten, verzachten en sterken.

4 Om wie het patroon van geweld wil verbreken,
om wie het oude liedje niet meer wil zingen, 
om wie het waagt zonder te willen winnen, 
om wie nieuwe wegen zoekt, ook de smalle.



5 Om alle kinderen die ons leven versieren,
om alle momenten van vrolijk plezier, 
om alle vriendschap, gemeenschap en liefde, 
om alle verrukking van kunst en cultuur.

6 Om alle getuigen wier woorden nog spreken,
om alle opwekkende mooie verhalen, 
om alle goede gebaren en wenken, 
om alle dromen en daden van hoop.

7 Om de laatste der dagen, het diepste geheim,
als alle tranen zullen worden afgewist 
en alle ogen zullen worden geopend 
in het zoete licht van de morgen.

 Wilt u dit boekje meenemen naar huis? 


