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Muziek 

De klok luidt 

Welkom 

Woord van welkom  
          -  de twee kaarsen worden aangestoken – 

 
Drempellied “Licht dat terugkomt” 
 

            
 

Begroeting 

       v:  God - Liefde is het licht 
  waarmee Jij ons vandaag wakker kust 

 

  de nacht van dood en donker voorbij 
  wij mogen leven in het licht 
  Licht is liefde , liefde is licht 
  een nieuw begin , opnieuw geboren 
 
      a:   God, wij danken U voor het leven 
  Wij danken U voor Jezus Christus 
  opgestaan uit de dood 
  dat Hij leeft in ons 
  en wij gaan leven in zijn Licht en Liefde. 
              Amen. 
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Lied:  “U zij de glorie ” , Lied 634 
 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw 
bestaan: 
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: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer ! 

 
Lezen Johannes 20: 1 - 18 
 
Lied: “Opnieuw geboren” 
 

Opnieuw geboren, opgestaan, 
voorgoed veranderd, opgericht, 
door angst en sterven heengegaan,  
zien wij opnieuw het leven aan, 
geschenk dat groot en kostbaar is. 

 

Opnieuw geboren, opgestaan, 
bezocht, gelouterd en onthecht, 
in kou en duisternis gewacht, 
lang vastgehouden in een nacht 
die ongedacht weer ochtend werd. 

Opnieuw geboren, opgestaan! 
Mijn wapens had ik neergelegd, 
zo klein en kwetsbaar stond ik daar, 
bereid om elke weg te gaan, 
ja, toen, toen ben ik opgestaan! 
 

 

 
Lezen Tobit 12 en 13 
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“Zo trouw als een . . . ” 

 

                   

Muziek  
 
Lied “Die chaos schiep tot mensenland” , Lied 322 
 
  Die chaos schiep tot mensenland 
  Die mensen riep tot zinsverband 
  Hij schreef ons tot bescherming 
  Zijn handvest van ontferming, 
  Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
  Schrift die mensenoorsprong schrijft, 
  Woord dat trouw blijft. 
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Dat boek waarin geschreven staan 
Gezichten, zielen naam voor naam, 
Hun overslaande liefde, 
Hun overgaande liefde, 
Hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft, 
Licht dat aan blijft. 

Zijn onvergankelijk testament 
Dat Hij ons in de dood nog kent. 
De dagen van ons leven 
Ten dode opgeschreven 
Ten eeuwig leven omgewend 
Schrift die mensentoekomst schrijft, 
Naam die trouw blijft. 

 
 “Engelen die ons begeleiden”   
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Lied “Angels watching over me”, Lied249 

 

  Refrein:   All night, all day, 

      Angles watching over me, my Lord. 

      All night, all day, 

       Angles watching over me 

1.Day is dying in the west 
Angels watching over me, my Lord. 
Sleep, my child, and take your rest. 
Angels watching over me. ([Refrein] 
 
2. Now I lay me down to sleep. 
Angels watching over me, my Lord. 
Pray the Lord my soul to keep. 
Angels watching over me. ([Refrein] 
 
3. If I die before I wake. 
Angels watching over me, my Lord. 
Pray the Lord my soul to take. 
Angels watching over me. [Refrein] 
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Gebeden , afgesloten met gezongen Onze Vader 
 
“De kracht van uw liefde” , Promises 
 

Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 

Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken,  
voor de kracht van Uw liefde 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen diep in mij  
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen . . . . 

 
Zegen 
  God, Jij was het,  

die scheiding aanbracht 
tussen duister en licht.  
 
U was het 
die zag dat het licht goed was.  
 
U was het 
die het leven bleef liefhebben 
licht en liefde - door dood en duisternis heen 
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Laat uw licht en liefde  
dan ook in ons leven 
aan het licht mogen komen.  
Dat het Licht van Christus 
ons tot zegen mag zijn 
Amen 

 
Muziek 
 

Lied “Christus onze Heer verrees”      

              https://www.youtube.com/watch?v=b7Ggp3XbjlA 

Cristus onze Heer verrees,halleluja! 

Heil’ge dag na angst en vrees,halleluja! 

Die ten dode ging aan ’t kruis,halleluja! 

Bracht ons in Gods vrijheid thuis,halleluja! 

 

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! 

 

Maar zijn lijden en zijn strijd,halleluja! 

Heeft verzoening ons bereid,halleluja! 

Nu is Hij der heem’len Heer,halleluja! 

Eng’len juub’len hem ter eer,halleluja! 

 

In deze coronatijd volgen we de vieringen thuis. Hetzij met beeld, hetzij via de kerkomroep. 

We zijn benieuwd naar uw ervaringen.  

Mogelijk hebt u ideeën / suggesties waar wij mee verder kunnen. Al uw reacties kunt u 

doorgeven via email: reactieviering@pknhuissen.nl of telefonisch: 06-2129 4143 (ds. 

Matthijs Glastra). 

https://www.youtube.com/watch?v=b7Ggp3XbjlA

