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De afbeelding op de omslag is van Caravaggio (1573 – 1610), De ongelovige 

Thomas. Het is te zien in Potsdam.  

 

 

OUDE KERK, zondag 21 april 2019 

VOORGANGER:  Ds. Pieter Terpstra 

ORGANIST:  Piet Hulsbos 

LECTOR:   Corin Verburg 

OUDERLING VAN DIENST: Max vd Zwaag 

DIAKEN VAN DIENST: Hans vd Kroon 

INZAMELING: Kerk in Actie/Onderhoud gebouwen 

  

 

  



 

 

 

 

 

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!  

Met deze woorden begroeten vanouds christenen elkaar op de eerste Paasdag. 

“Halleluja”, antwoordt de ander dan. En zo beginnen wij straks (dus) ook. 

Maar- wat zeg je dan eigenlijk? En wat betekent het dat Jezus is opgestaan?  

 

 

In ieder geval ben jij / bent u opgestaan: je/u bent hier. Welkom en goed dat je 

er bent. Vandaag vieren we de zondag aller zondagen: Paasmorgen is de oer-

zondag: de dag die ons geschonken wordt. Om dat te vieren verwelkomden 

we het licht. Gisterenavond in de Paaswake, toen de nieuwe Kaars werd 

binnengebracht; en vanmorgen toen de jongeren van de Paaschallenge het 

licht zagen worden.  

 

  



 Voorbereiding  
Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

Na het ontsteken van de tafelkaars, zingen we (zo mogelijk staande):  

CHRISTUS, GIJ ZIJT HET LICHT IN ONS LEVEN, LIED 284 

  

BEGROETING en gebed 

V:  De Heer is waarlijk opgestaan! 

G:  HALLELUJA! 

V:  Zijn vrede met u 

G: ZIJN VREDE IN DEZE WERELD!  

V:  Wij vertrouwen ons toe aan Hem 

die riep “licht” en het was er 

G: HIJ IS HET LICHT IN DE WERELD 

V: Dat ook vandaag, in ons 

zijn licht opgaat 

en zijn leven ons verwarmt! 

 Genade en vrede voor jou, voor u 

van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer 

G: AMEN 

V: …drempelgebed..  

  

Zingen: STA OP!- EEN MORGEN ONGEDACHT, LIED 630: 1 EN 3 (daarna gaan 

we zitten) 

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied: DAAR JUICHT EEN TOON  

 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans' Jeruzalem;  

een heerlijk morgenlicht breekt aan: 

de Zoon van God is opgestaan! 



3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan; 

wie in geloof op Jezus ziet, 

die vreest voor dood en helle niet.  

 

4. Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 

 

De kinderen gaan naar de Kinderkring, terwijl zij naar voren komen zingen we 

samen:  

 

 
Rondom het Woord 

De eerste Paasmorgen, ter inleiding (Johannes 20, 1- 3) 

 

Gebed 

 

Eerste lezing: 1 KORINTIËRS 15, 40 - 43 

Zingen: CHRISTUS, ONZE HEER, VERREES, LIED 624: 1 

Tweede lezing: JOHANNES 20, 11 -17a en 24-29 

Zingen: LIED 624: 3 

 

Verkondiging: opstaan voor beginners  

 

 



Zingen: GODS GOEDHEID IS TE GROOT, LIED 650: 2, 3 EN 4 

 

Om te delen 
Dankzegging en voorbeden afgesloten met gezamenlijk gebeden 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 en de heerlijkheid 

in eeuwigheid, Amen. 

 

 

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

Inzameling van de gaven   

 

Zingen (zo mogelijk staande): U ZIJ DE GLORIE, LIED 634 

 

Zending & zegen 
beantwoord met  

 

  

 
 

 

 



Mededelingen 
Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Pauwehof. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Volgende week zondag: 

Trefpunt, Bennebroek Gezamenlijke dienst, voorganger dhr M. de 

Ridder, Sassenheim 

 

 
Zondag 28 april is het laatste Theeconcert van dit seizoen in de Oude Kerk. 

Wouter Harbers, piano en Robert Cekov, viool brengen u in de wereld van de 

muzikale sprookjes. Muziek uit o.a. de Peer Gynt Suite en andere meeslepende 

muziek! Een heerlijk uurtje voor iedereen. Aanvang 15:00 uur. 

 
Meer informatie over onze gemeente is te vinden op onze website:  

www.pknheemstede.nl. Daar vindt u ook de contactgegevens en kunt u 

diensten uit de Oude Kerk terugluisteren; vanaf donderdagmiddag vindt u daar 

tevens de actuele “Bij de Dienst”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


