
VOORBEREIDING     PAASMORGEN 2020 LG 

Welkom  

Ontsteken van kaarsen 

Stilte 

Verstillend lied: LB 200 (1x voorspelen, 3x zingen) 
 

Lezing uit Johannes 19,38-42 (De duisternis van het graf) 
Staande 

LB 538:1.2.3.4.5 Een mens te zijn op aarde  

 

Bemoediging en groet 

Voorg.: We leven in Gods wereld, waar liefde is en vrede 

ALLEN: God troost ons en geeft ons hoop 

Voorg.: Ook in donkere dagen is hij ons trouw en geeft Hij ons licht 

ALLEN:  We vinden kracht in God, die ons vertrouwen geeft 

Voorg.: God is ons nabij in donker en licht,  

met liefde en troost, in vrede en hoop. Nu en alle dagen. 

ALLEN:     Amen 

Zitten 

Inleiding 

Thema: Pasen: Gods heil-zame realteit nabij 

 

Gebed aan het begin (met gezongen kyrië + LB 657:1.2.3.4) 

Vg. Eeuwige God, we roepen tot U, zingende: 

 
Vg. Eeuwige God, we roepen tot U, zingende: (gezongen kyrië) 

Vg. Eeuwige God, we roepen tot U, zingende: (gezongen kyrië) 

Vg. We zeggen U dank en loven U door te zingen... 

Gloria: LB 657:1.2.3.4 Zolang wij ademhalen 

 

 

HET WOORD 

Gebed om inspiratie 

 

Lezing uit Psalm 105, 1-9 (naar Hans Bouma) 
(Onvergetelijk) 

Betrouwbaar is Hij. Een God die woord houdt. 

Sluit Hij een verbond, eeuwig is het van kracht. 

Eenmaal zijn mens, voorgoed zijn mens. 

Eenmaal zijn volk, voorgoed zijn volk. 

Dat zijn daden ons heugen!  

Onvergetelijk -hoe Hij er telkens weer was- 

verrassend, bevrijdend, een pure verkwikking. 

Slaven wij. Een volk gehurkt in duisternis. 

-Gevonden. Aan het licht gebracht. 

Brood, water, vuur. land, eindelijk land. Land zoals beloofd. 

Een zuil van liederen voor Hem! 

God van Abraham, God die woord houdt. 

LB 105:1.2.3 

 



Lezing uit Johannes 20,1-18 

 

Lied: Zie de aarde wordt weer wakker (mp3 bestand) 

 

Overweging 

LB 630:1.2.3.4 Sta op! Een morgen ongedacht 

 
  Ant-WOORD (LB 630:1.2.3.4 Sta op! Een morgen ongedacht) 

Dank- en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Mededelingen 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: LB 634 U: 1.2 U zij de glorie 

 

Wegzending 

 

Zegen 

Gezongen amen 


