
 

 

 
Welkom in de Paasviering vanuit de Grote of Martinikerk 

op zondag 17 april 2022 
 

 
 

 
 
Bij de symbolische bloemschikking. Thema: Van U is de toekomst 
 
De basis van de symbolische schikking:  
Twee vazen waarbij vanuit de grote vaas klimop buigt over de kleinere: Ik (Jezus) ben er voor jou. 
In de kleine vaas een veelkleurig boeketje, onze veelkleurige gemeente en de veelkleurige 
mensheid. Er achter een plaat met daarop de kleur behorend bij de zondag uit deze Lijdenstijd:  
paars, roze of wit (Pasen). De lezingen zijn deze 40 dagen uit Lucas.  
Met Lucas lopen we, vanaf de 1ste zondag tot de 6de zondag van de 40 dagen voor Pasen, de 
toekomst tegemoet. Een nieuwe toekomst, die zich opent met Pasen. 
Elke zondag is er een korte tekst of meditatie die de lezing van de zondag en schikking, met de 
daarbij behorende symbolen verbindt. 
 
Pasen: De Opstanding. Hij leeft! (Wit is de liturgische kleur) 

 
De aarde zit boordevol hemel 
en elke struik hoe gewoon ook, 
staat in lichterlaaie van God. 
Maar enkel hij die het ziet 
doet zijn schoenen uit. 
De rest zit eromheen 
en plukt bramen. 
Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven. 
Het resoneert in dit gedicht van Elizabeth B. Browning. 
 
De schikking symboliseert twee figuren die de armen naar elkaar uitstrekken in een paastuin. 
De liturgische kleur wit is een feestelijke kleur. Daarom staan er witte anthuriums bij de schikking. 

 
 
 



 

 

Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 
Welkom - door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Beginlied : 601 ‘Licht dat ons aanstoot’ 
 
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waar leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van hem die leeft. 
 
gemeente gaat staan 
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling  
in beurtspraak met de gemeente 
 
Bemoediging: 
o Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
allen  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 

o die liefdevol is en genadig,  
     geduldig, trouw en waarachtig.    
allen AMEN. 
o In de naam van die God mag ik u groeten  

met de vrede van Christus.  
allen DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN. 
 
Drempelgebed: 
o ‘Goede God, laat ons vanochtend delen in de vreugde van Pasen.  

Breng ons in het reine met onszelf, met elkaar, met u,  
en met het menszijn hier op aarde. 
Laat het licht doorbreken, laat het ongedacht feestelijk worden.  
Amen.’ 



 

 

 
Lied: 630 ‘Sta op!’ vers 1- 4 (cantorij zingt vers 1 en 3) 
 
cant. 1 Sta op! Een morgen ongedacht,  

Gods dag is aangebroken,  
er is in één bewogen nacht  
een nieuwe lent' ontloken.  
Het leven brak door aarde en steen,  
uit alle wond'ren om u heen  
spreekt, dat God heeft gesproken.  

 
allen 2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,  

open uw dode oren;  
kom uit het graf dat u omsluit,  
kom uit en word geboren!  
Toen heeft zich in het vroegste licht  
de nieuwe Adam opgericht,  
ons allen lang tevoren.  

 
cant. 3 Al wat ten dode was gedoemd  

mag nu de hoop herwinnen;  
bloemen en vogels, – alles roemt  
Hem als in den beginne.  
Keerde de Heer der schepping weer,  
dan is het tevergeefs niet meer  
te bloeien en te minnen.  

 
allen 4 Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,  

de schoot van ’t graf ontkomen.  
De morgen is vol nieuw geluid, –  
werp af uw boze dromen.  
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,  
is voor het lichaam nu vrij baan  
naar een bestaan volkomen. 

 
gemeente gaat zitten 
 
Kyrie en Gloria gebed van ontferming 
 
Lied : 299d (wisselzang met cantorij) 

 
 
 



 

 

Gloria 

 
 
  
 

De Bijbel in het midden 
 
Gebed van de zondag 
 
Voor klein en groot samen ... 
 
Een slinger van verhalen 
projectlied Veertigdagentijd 2022  
Tekst: Erik Idema 
Melodie: Gerard van Hulst - Zing alle dagen 1, lied 43 (NZV) 

 
Elke zondag: 
Een slinger van verhalen gaat 
als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat: 
dat God zijn volk bevrijdt. 



 

 

Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
Pasen 
Maria ziet wat God ons geeft: 
een lach op ons gezicht. 
Het graf is leeg, want Jezus leeft. 
God maakt de wereld licht.  
Refrein 
 
Hierna gaat de jeugd naar hun eigen viering 
 
Eerste Lezing:  Jesaja 55: 1-11 
 
Lied: 608 ‘De steppe’ 
 
1 De steppe zal bloeien  
de steppe zal lachen en juichen.  
De rotsen die staan  
vanaf de dagen der schepping  
staan vol water, maar dicht  
de rotsen gaan open.  
Het water zal stromen  
het water zal tintelen, stralen,  
dorstigen komen en drinken.  
De steppe zal drinken,  
de steppe zal bloeien,  
de steppe zal lachen en juichen. 
 
2 De ballingen keren  
zij keren met blinkende schoven.  
Die gingen in rouw  
tot aan de einden der aarde  
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten.  
Als beken vol water  
als beken vol toesnellend water  
schietend omlaag van de bergen.  
Met lachen en juichen –  
die zaaiden in tranen  
die keren met lachen en juichen. 
 
3 De dode zal leven.  
De dode zal horen: nu leven.  
Ten einde gegaan  
en onder stenen bedolven  
dode, dode, sta op,  
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken  
een stem zal ons roepen: Ik open  
hemel en aarde en afgrond.  
En wij zullen horen  
en wij zullen opstaan  
en lachen en juichen en leven. 



 

 

 
Tweede Lezing: Johannes 20: 1-18 
 
Lied 643: 1, 2, 3, 4, 5, 8 en 9 (2, 4 en 8 door de cantorij) 

 
 
cant. 2 Diep in de donkere aarde ging  

’t lichaam van onze Here  
om als het woord der opstanding  
levend terug te keren. 

 
allen 3 Als een verweeuwde zat de kerk, 

treurende om haar Heiland,  
maar in het graf deed Hij zijn werk,  
streed met de laatste vijand. 

 
cant. 4 Sion, in bitter zielsverdriet,  

kon nog alleen maar klagen,  
en in haar huis klonk leed voor lied, 
werden tot nacht en dagen. 

 
allen 5 Zing nu de Heer! Hij is getrouw.  

Ook als wij niet meer hopen,  
bloeien aan dorens van de rouw  
lachend de rozen open. 

 
cant.  8 Christengemeente, jubel nu! 

Dit zijn u goede dagen. 
Hemelse engelen zullen u 
hier op de handen dragen. 

 
allen 9 Jubel, want die in aarde lag,  

zit op de troon verheven!  
Jubel, want elke blijde dag  
is ons zijn woord tot leven! 

 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 

 
 
 
 
 



 

 

 Het delen 

 
De gebeden 
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  
(verwoording zoals gebruikt in de oecumene) 
 
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 - door dienstdoende ouderling 
 
Slotlied: 634 – U zij de glorie  Gemeente gaat staan 
 
1 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!  
 
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 :  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie , U zij alle eer! 
 
Uitzending en zegen gezongen Amen  
 
Orgelspel 
 
 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Alain Verheij; Ouderling van dienst Margreet Eldering; Diaken Klaas Muller;  
Lector Nanda van der Werff; Cantor Reinoud G. Egberts; Organist Wilbert Berendsen; 
Cantorij van de Martinikerk; Beeld en geluid Anne Smeets; koster Richard Spanjer;  
jeugdviering Ezrah van Zijtveld 

 

 
 
 



 

 

 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 
1e collecte: diaconaal doel  Het Passion Hummelo 
 
In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt Het Passion. In de boerderij bieden zij een 
tijdelijke opvangplek aan dak- en thuisloze en verslaafde medemensen. Gestrest van het 
straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen onze gasten bij Het Passion op adem. De 
begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen hen de draad van het leven 
weer op te pakken. Gastvrij, betrokken, ontspannen en gericht op de toekomst. Richting een plek 
om te wonen. Omdat zij geloven dat iedereen meetelt. Altijd.  
 
2e collecte: voor de kerk  
o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk 
 
Volgt u de dienst online? Ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven! 
 
Via onderstaande link of QR-code komt u op de internetpagina van onze gemeente waar u een gift 
kan doen. Klik op de actie Gift/ donatie. 1e collecte is diaconie, 2e collecte is kerk. 
 

 
 

De bijpassende link is : https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567 

 
Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank dan kan dat natuurlijk ook.  
Vermeldt er dan even de datum en doel van de collecte bij. 
 
1e collecte voor diaconie: NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat van de Protestantse Gemeente 
te Angerlo-Doesburg 
 
2e collecte voor kerk: NL06RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-
Doesburg. 
 
Kerkdienst volgende week…. 
  
24 april  Galluskerk 10.00 uur pastor Wim Gilsing 


