
 

 
U kunt deze viering ook volgen via www.kerkdienstgemist.nl 

 
zondag 17 april 2022 

Paasmorgen 
 
 

 

 
       
 
 
 
 

m.m.v. Gospelkoor Promises  
o.l.v. Marieke Peters 

 
  

Voorganger 
Organist 
Lector 

ds. Matthijs Glastra 
Herman Schimmel 
Wilmy Viëtor 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

2 
 

Muziek 
 
De klok luidt 
 
Woord van welkom      
 

Zingen  Drempellied “Daar juicht een toon’            (gemeente gaat staan) 

 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans’ Jeruzalem; 
een heerlijk morgen licht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held, 
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
4. Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven, door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 

 

Begroeting 

 v:  God, jij die ons deze morgen wakker kust 
  wij mogen leven in het licht 
   de nacht van dood en donker voorbij 
   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 mogen leven in zijn Licht en Liefde. 
  Amen. 
                 (gemeente gaat zitten) 
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Promises  ‘Don’t you cry 

Gedicht  ‘Parijs’ van Hanneke van Eijken 

Ik heb geen antwoorden, zoon, al kan ik veel 
verhalen lezen, bloemen en ijsjes maken van klei 
en stotterende slangen nadoen om je te laten lachen 
ik kan liedjes zingen over poezen die stout zijn 
fietsen maken, dingen lijmen 

ik weet hoe je het liefste ligt en hoe je in de wereld past 
en hoe de dagen zwaar hijgen in mijn nek 
hoe we rennen door het bos en eekhoorns zoeken 
dennenappels systematisch bekijken 
en waar je het allerliefste gekriebeld wordt 
ik weet dat allemaal 

ik heb geen antwoorden, zoon 
op de wereld die soms pijn heeft,  
op blauwe plekken en geweld,  
maar ik zal je alle woorden leren die ik ken 

dat is geen antwoord, maar een stelling om achter te schuilen 

een deken om ons heen 
 

Lezen Lucas 24 : 13 - 35 

Zingen Lied 600 
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Bloemschikking 

 

 

 

Pieta 

                                                      

 

 

 

 

2. Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

3. Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 

4. Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

5. Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
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‘Mijn leven is een circus’ 

  

Promises ‘The power of Your name’ 

Overweging 

Muziek 

Collecte 

Zingen Lied 158b (2x) ‘Een schoot van ontferming’ 
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Gebeden – met samen gezongen acclamatie Lied 368d - stilte  - Onze Vader 

 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
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en de heerlijkheid  
in eeuwigheid 
Amen 

 
Vredesgroet 
 
Promises  ‘To Calvary’ 
 
Slotlied: Lied 634 ‘U zij de glorie’           (gemeente gaat staan) 

 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: 
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 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

Zending en zegen (gesproken) 

Dat de liefde van God 

onze dagen vult 

dat het leven van Jezus 

vrede legt in ons hart en onze handen 

dat de Geest van God 

ons blijft bewegen en blijft dragen 

zo zegene ons  

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

AMEN (samen zingen) 

 

 

                                                                   

 
 
 
 
 

 

Reacties op de viering zijn welkom in de doos in de hal óf 
via het adres    reactieviering@pknhuissen.nl. In de 
werkgroep VIEREN worden deze besproken en wordt  er 
gekeken  hoe deze reacties de vieringen ten goede 
kunnen komen. 
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