
PROTESTANTSE GEMEENTE PARKSTAD, kerk aan het Tempsplein, Heerlen  
19 april 2020 Beloken Pasen  
 
ORDE VAN DIENST  
 
Orgelspel: Christ lag in Todesbanden, Telemann, zie liedboek 618 
VOORBEREIDING 
Voorganger: Welkom  
ONTSTEKEN VAN DE PAASKAARS 

Na het ontsteken van de Paaskaars, worden de kaarsen op tafel ontstoken.  
Daarbij klinkt het lied uit Taizé: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur…  
Vervolgens zijn we stil, om ons voor te bereiden om God en elkaar te ontmoeten. 

 
Ontsteken van de nieuwe Paaskaars, daarna wordt in beurtspraak gezegd:  

Voorganger:  Licht van Christus; de Heer is waarlijk opgestaan! 
ALLEN:  Licht van Christus; de Heer is waarlijk opgestaan! 
Voorganger:  Licht van Christus!   
ALLEN:  Licht van Christus; God deelt zijn licht met ons! 
Voorganger:  Met vrede gegroet. 
ALLEN:  En gezegend met licht! Halleluja! 

Ontsteken kaarsen, ondertussen 3x zingen: LB 598  (als alles duister is….) 
moment van stilte 
Lied aan het begin: Psalm 111: 1 en 5 (Van ganser harte loof ik hem…) 
Bemoediging in beurtspraak 
 Voorganger: Onze Hulp is in de naam van de Eeuwige  
 ALLEN:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 Voorganger: Dit is de dag, die God heeft gemaakt! 
 ALLEN:  Laten wij juichen en blij zijn.  

Voorganger: Licht. Nieuw licht. Een teken van de hoop, dat duisternis en dood  
niet het laatste woord hebben, maar het licht overwint. 

 ALLEN:  Wij danken voor de hoop , door Jezus gegeven en wij bidden: 
Geef ons de hoop in ons leven, ondanks het duister. Help ons te leven uit het licht. 
Amen.  

Zingen: Psalm 111: 6 
 
Inleiding  
 
Kyriegebed, afgesloten met gezonden Kyrie in wisselzang vg/zanggroep: lied 301 K 
Overgang naar gloria: Zo zingen wij U lof door samen te zingen... 
Gloria: lied 642: 1, 2 en 3 (Ik zeg het allen dat Hij leeft…) 
 
HET WOORD 
Gebed om inspiratie 
 
Lezing: Lucas 24 : 13 – 27 De Emmausgangers onderweg; in gezelschap van Jezus  
Orgelvers: lied 646  
Lezing: Lucas 24: 28 – 35  In Emmaus aan tafel en terug naar Jeruzalem  
Zingen: Lied 646 : 1, 2 en 4 (De Heer is onze reisgenoot)  
 
Overweging & orgelspel: improvisatie  
Lied 647 : 1, 2 en 4 (Voor mensen die naamloos,….) 



 
Ant-WOORD 
 
Dienst van dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
Mededelingen over collecten en oproep via rekening te storten 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
Slotlied lied 654: 1 en 4  (Zing nu de Heer, stem allen in) 
Wegzending & Zegen & Gezongen amen 
Muziek & Video:  Zie de aarde wordt weer wakker (uit Paasoratorium Als de graankorrel sterft …) 


