
Orde van Dienst  - Pasen 2020 
PKN Bergen op Zoom/Woensdrecht 

12 april 2020. 

Voorgangers: ds. W. Lolkema en Ds. W. Vermeulen 

Organist: dhr. ReinRos 

Hobo: dhr. Eric van de Geer 

Solozang: dhr. Kees de Klerck 

 

09.53 uur welkom aanwezigen en kerkomroep luisteraars door de ouderling van dienst / evt. 
mededelingen. 

09.56 uur Klokgelui (beelden van de kerk aan de buitenzijde) 
09.59 uur stilte (beeld vanuit interieur) 

 

 
 

10.00 uur Woord van welkom aan aanwezigen, luisteraars en TV kijkers. 
(eventuele) Mededelingen. 

 
De brandende paaskaars 2020 wordt binnen gebracht. 
De kinderpaaskaars wordt aangestoken aan de paaskaars 
  
ZINGEN: Gezang 601: 1 solo  (Licht dat ons aanstoot) en : 2 allen 

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. 

 
Beginwoorden en Groet 
  
Gebed 
  
++ Muzikaal moment 1: blokfluitensemble 
  
  



 
Korte tekst, als overgang naar een loflied (632): Gezang 632: 1 – solo 
(Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt…) en : 3 – allen 

1. Dit is de dag die de Heer  
heeft gemaakt en gegeven.  
Laat ons Hem loven en danken,  
verheugd dat wij leven.  
Diep in de nacht  
heeft Hij verlossing gebracht,  
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 

3. Nu zend uw Geest, als een vuur,  
als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte  
elkander verstaan en beminnen  
en zo voortaan eren uw heilige naam  
en U in waarheid aanbidden. 

 
 
Aandacht voor de kinderen die thuis meekijken en –luisteren  
  
Eerste gedeelte van de Schriftlezing: Johannes 20: 1 t/m 10 
  
ZINGEN: Gezang 624: 1 solo (Christus, onze Heer verrees) en : 2 allen 

1. Christus, onze Heer, verrees  
halleluja!  
Heil'ge dag na angst en vrees,  
halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis,  
halleluja!  
Bracht ons in Gods vrijheid thuis,  
halleluja! 
 

2. Prijst nu Christus in ons lied,  
halleluja!  
Die in heerlijkheid gebiedt,  
halleluja!  
Die aanvaardde kruis en graf,  
halleluja!  
Dat Hij zondaars 't leven gaf,  
halleluja! 

 
  
Korte overdenking door ds. Willem Vermeulen   
  
++ Muzikaal moment 2: blokfluitensemble 
  
Tweede gedeelte vd Schriftlezing: Johannes 20: 11 t/m 18  
  
  



 
ZINGEN: Gezang 655: 1 solo (Zing voor de Heer een nieuw gezang) 
Hobo: Gezang 655 : 2 
ZINGEN: Gezang 655: 5 allen 

1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wondren om u heen. 
 

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 
 

5. Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
 

 
  
Korte overdenking door ds. Wim Lolkema      
  
++ Muzikaal moment 3: hobo en orgel 
  
Apostolicum – nieuwe versie 
  
Gezang 344. Geloofsbelijdenis gezongen. 
  

1. Wij geloven één voor één  
en ook samen:  
de Heer is God en anders geen.  
Amen, amen. 
 

2. Wij geloven in de naam  
Jezus Christus,  
gestorven en weer opgestaan.  
Halleluja! 
 

3. Wij geloven dat de Geest  
ook nog heden  
de wereld en onszelf geneest.  
Vrede, vrede 

 
Gebeden, twee maal afgewisseld met Gezang 367-E:  
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons. 
Onze Vader 
  
We staan stil bij de collecten en bij de te bezorgen bloemen 
  
  



 
Slotlied: Gezang 634: 1 en 2 (U zij de glorie) 

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! 
 

 
  
Wegzending en Zegen. Gesproken Amen  
  
Orgel / hobospel. 
 


