
3e zondag van Pasen – 5 mei 2019 

Welkom  

aansteken van de kaarsen  

Orgelspel: Heut’ triumphieret Gottes Sohn (Lied 622) – J.S. Bach 

stilte 

 OPENING 
 

Zingen (staande): Lied 648  

Groet v: Genade voor u en vrede van God, onze Vader 

     en van de Heer, Jezus Christus 

 g: AMEN 

Bemoediging en drempelgebed 

  v: Onze hulp is in de naam van de HEER  

 g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

            v: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

 g: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.  

 v: Barmhartige God, …… 

  ………………  door Jezus Christus, onze Heer 

g: AMEN   
 

Zingen:  Psalm 33 : 2, 8   (we gaan zitten) 

 

Met de kinderen:  Lied 290 Licht van Pasen hierna kinderdienst 
 

Kyriegebed   besloten met Psalm 69 : 4  

Loflied:  Lied: 647  
 

 De HEILIGE SCHRIFT 

Zondagsgebed    

Lezing Oude Testament:  Jeremia 32 : 36-41 

Zingen:     Lied: 763 : 1, 2, 3  

Lezing uit de Brieven: Openbaring 5 : 11-14 

Zingen:     Lied: 763 : 4, 5 

Lezing uit het Evangelie: Lucas 24 : 35-48 

Acclamatie Lied: 339a 

Preek     

Orgelspel 

Zingen: Lied: 644  
 

 GEBEDEN en GAVEN 
 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 

Inzameling                  

 De kinderen komen terug uit de kinderdienst en 

            de kleinsten kunnen worden gehaald uit de oppas  



 ZENDING en ZEGEN 
 

Zingen:    Lied 650 : 1, 2, 3, 4 

Zegen 

Zingen:   Lied 708 : 1, 6       

Orgelspel  

 

 

Toelichting 648 ‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing’ 

Componist Willem Vogel belde eens dichter André Troost op met de 

mededeling dat hij nog een aardig melodietje van hemzelf op zolder 

had gevonden en of Troost er geen tekst bij kon schrijven. Troost 

schreef er dit lied bij, ergens in de jaren negentig van de twintigste 

eeuw, in zijn ‘Amsterdamse jaren’.  

Het lied is een uitbundig loflied voor ‘de Ene, de Eeuwige’, passend in 

de weken van Pasen tot Pinksteren, het is ‘wekenlang feest’ (strofe 2). 

Deze aanduiding verwijst niet alleen naar de paastijd, de weken na 

Pasen, maar herinnert ook aan het pinksterfeest: het joodse 

Wekenfeest. Dit is een oogstfeest, en dat is vooral in de tweede en 

derde strofe terug te vinden, waar het geloof als een vrucht van de 

Geest geplukt kan worden. Ook de volken worden hierbij betrokken in 

strofe 3, opnieuw een pinkstermotief.  

Maar het is meer dan een pinksterlied. De feestmotieven lopen wat 

door elkaar heen. Er zijn ‘paaswoorden’: ‘de Levende’ (strofe 1), de 

‘open hof’ (strofe 2), woorden die verwijzen naar de opstanding van 

Christus, naar Hemelvaart: ‘verheven is Hij’ (strofe 1); en ook de 

natuur doet mee ‘langs lucht en wolken’ (strofe 3) en de lente met de 

zon en de bloesem uit de tweede strofe. 

 


