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Oase Gemeente – Hier is ek (Zuid-Afrikaans) 
 

My God is die een wat berge verskuif  

My naam in die palm van Sy hand geskryf 

Skepper van die sterre, son en maan 

U wat ook tyd maak om by my stil te staan 

 

Wie is ek? 

Wie is ek? 

Dat U my so lief hê, dat U aan my dink 

 

Wie is ek? 

Wie is ek? 

Dat U my roep 

 

So het Hy, voordat die wêreld geskep is 

Ons in christus uitverkies om heilig en onberispelik 

Voor Hom te wees (Efesiërs 1:4) 

 

My Vader die Koning, Skepper, Heer 

Na U lewe, U liefde smag ek meer en meer 

Al val daar ’n duisend aan my sy 

Sal ek nie vrees nie. U beskerm my 

 

Hier is ek 

Hier is ek 

’n Kind van die Koning geroep voor die eeue 

Met ’n legioen van engele 

Stuur my uit 

 

Hoe kan dit wees? 

Dat die stukkend en die seer 

Skree harder as die mooi en die reg 

Die verval trek sterker en sterker 

Ons kinders huil en soek hulle pas 
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Ons ma’s word al hoe minder en minder geag 

Hoe kan dit wees ons lewe in ’n samelewing 

Met baie blink en lekker goed 

Maar in haarself is sy siek en voel minder goed 

Hoe kan dit wees dat ons wil heers 

Maar ons enigste manier is deur vrees 

 

Hoe kan dit wees? 

Ons gebed dan weer, Heer 

Laat u koninkryk kom 

Soos dit is by U 

Laat dit ook wees so hier by ons 

My vermoë om pyn en seer te identifiseer 

Is juis omdat U Gees in my woon 

 

Ek is nie net gered nie, maar ook geroep 

Om U liggaam te wees 

En ten spyte van al hierdie seer 

Is ons ook besig om ’n klinkende oorwinning te behaal 

Deur Christus wat Sy liefde so duidelik aan ons bewys 

Een ding weet ek vas en seker 

Niks kan ons skei van Sy liefde nie 

Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie 

Nie ons vrees vir vandaag of ons kommer oor more nie 

Nie do-aardse magte nie 

Hoegenaamd niks daar bo of in die diepste 

Of elders in hierdie skepping sal ons kan skei van Sy liefde nie 

En daarom is my gebed vandag 

 

Here, hier is ek 

Hier is ek 

Hier is ek 

Wachtend in U hande, gehoorsaam aan U stem 

U hart rig myne na ’n wêreld in nood 

Hier is ek 



4 
 

Inhoudsopgave: 

 
Tekst lied “Hier is ek” – Oase Gemeente + QR code   2 

Voorwoord           5 

Van de diaconie          6 

Liturgisch bloemschikken        9 

Actie Voedselbank         10 

Projectlied          11 

Uit liefde voor jou en mij        12 

Diensten in de Veertigdagentijd en Pasen     14 

Orde van dienst voor de viering Witte Donderdag   16 

Orde van dienst voor de viering Goede Vrijdag    19 

Duiven           20 

Geloofsleerling          21 

Orde van dienst voor de viering van de Paasnacht   23 

Puzzel Palmpasenstokken        29 

Beweeg Paasei          30 

Liefde was de reden waarom God ons ooit schiep    31 

Lied “Als je geen liefde hebt voor elkaar” + QR code   32 

Het kan           33 

Het geschenk van liefde        34  

Inkleur Paaskaart         35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het thema ‘Uit liefde voor jou’ willen we u / jou vragen om de 

kaart die op pagina 35 van dit 40dagenboekje staat mooi in te 

kleuren. U kunt de kaart uitknippen. Schrijf een mooie tekst op de 

achterkant en stuur de kaart naar iemand die een opsteker kan 

gebruiken. 
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Voorwoord 

 
Met veel plezier is door de redactie dit veertigdagenboek 2023 

samengesteld. Het thema is  ‘Uit liefde voor jou’. Dit thema wordt op 

allerlei wijzen toegelicht en we zullen proberen dit ook praktisch 

gestalte te geven in omzien naar elkaar en zorg voor wie dat nodig 

hebben. Zo gaan we dit jaar op weg naar Pasen, het grote feest van 

de kerk waarbij we dood en verrijzenis van Christus gedenken en 

vieren dat wij zelf als nieuwe mensen aan het licht gebracht worden. 

In de veertigdagentijd worden we opgeroepen om ons in geloof en 

leven op deze vernieuwing te richten: dat wij als nieuwe mensen 

mogen leven in recht en vrede met elkaar en met ieder mens die op 

onze weg komt.  

 

We hopen dat u in deze veertigdagentijd inspiratie kunt vinden in de 

teksten en werkvormen in dit boek. Het boek wordt uitgedeeld op de 

zondag voor het begin van de veertigdagentijd, dit jaar zondag 19 

februari. U mag het mee naar huis nemen, maar we hopen dat u het 

dan ’s zondags en in de Goede Week weer meeneemt naar de kerk, 

omdat we teksten uit dit boek zullen gebruiken in de diensten.  

 

Namens de redactieleden Jaap Bruinooge, Wilma de Buck, Liesbeth 

Knuit, Karin Leenhouts, Anke de Vos, Henriëtte de Vos en Peter de 

Zwarte wens ik u allen een veertigdagentijd vol inspiratie toe en voor 

straks gezegend Pasen. 

 

Marjo Wisse 
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Van de Diaconie  
 

In deze 40- dagen tijd heeft de diaconie ervoor gekozen aan te 

sluiten op het thema: “Uit liefde voor jou”. Dit doen we door 4 

collecten op het collecterooster te zetten die we u van harte 

aanbevelen. 

Hieronder leest u welke collecten dat zijn: 

 

26 februari Zambia 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn 

gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd 

zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids 

overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er 

alleen voor.  

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze 

kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te 

begeleiden en praktisch te ondersteunen. Inmiddels hebben 

kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. 

Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en 

materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en 

een opleiding af te maken. 

 

5 maart Palestina 

Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van Kerk in Actie voor 

Palestijnse christenen. Zij vormen een kleine gemeenschap in het 

Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk 

in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina 

die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij 

diaconaal werk. 

Lees meer op www.kerkinactie.nl/bijbelinpalestina. 

 

12 maart Ghana 

Het klimaat verandert. Dat merken we ook in Nederland, 

bijvoorbeeld aan hevige stormen of zware regenbuien. Maar echt last 

hebben wij er nog niet van. In een land als Ghana is dat anders, vooral 
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in het noorden. Door de extreme droogte wordt het steeds 

moeilijker om rond te komen van de opbrengsten van de landbouw, 

terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is.  

De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse Kerk in Ghana traint 

vrouwen om efficiënter te werken en beter samen te werken. In twee 

kleine fabriekjes kunnen ze boter nu zelf machinaal bereiden. Ook 

leren ze de producten tegen een betere prijs te verkopen. Boerin 

Hawa vertelt: “Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen 

naar school sturen.”  

 

19 maart Omzien naar gevangenen 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een 

korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 

oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we 

(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om 

te werken aan herstel. 

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 

omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken 

tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 

maatschappij.  

Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale 

herfstkampen. Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 

15 jaar hun gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd om vaders - 

meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten 

doen.  

 

9 april Moldavië  

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het 

buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken 

willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig 

geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties 

ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies 

en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. 

In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en jongeren 

getraind om steun te geven en op te komen voor eenzame en zieke 
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ouderen in hun dorp. Dat heeft een hele positieve uitwerking op zowel 

de jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen 

betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van 

eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee 

aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij 

met de aandacht en hulp die er is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, 

die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal 

terecht kunnen. 

 

We hopen op een mooie collecte opbrengst voor deze belangrijke 

doelen 

 

Namens de diaconie 

Cobi Joosse en Anja Buijsse 
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Liturgisch bloemschikken 

 

Symbolisch bloemschikken 
In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen, als we de 

opstanding van Jezus vieren, het feest van een nieuw begin. 

 

In de kerken van Het Vierhuis willen we in kleur, met bloemen, groen 

en diverse materialen aansluiten bij de lezingen in de 

veertigdagentijd en Pasen. 

 

Anke de Vos 

Jany Hoogerland 
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Actie Voedselbank 
 

Aan het begin van de 40 dagen voor Pasen starten we de actie 

Voedselbank De Bevelanden. 

Omdat het thema van Kerk in Actie “Uit liefde voor elkaar” is,  heeft 

de werkgroep 40 dagenboek , het idee gehad om een steentje bij te 

dragen aan onze medemens. Dit uit liefde voor elkaar. 

Wij willen u vragen of u vanaf 26 februari, de start van de 40 

dagentijd t/m 1e paasdag, een product mee wilt brengen. Bij de 

ingang van de kerk staat dan een krat waar u uw product(en) in kunt 

leggen. 

Hieronder vindt u een boodschappenlijstje, welke producten hiervoor 

in aanmerking komen. 

Op 26 februari komt de coördinator van Voedselbank De Bevelanden 

een korte presentatie  hierover geven. 

De Diaconie van het Vierhuis wil, voor de Pasen, een financiële 

bijdrage leveren, zodat er door de Voedselbank verse producten 

gekocht kunnen voor hun klanten tijdens de Paasdagen. 

 

De volgende producten zijn aan te bevelen: 

Pasta, rijst, couscous, aardappelpuree; 

Houdbare melk/koffiemelk; 

Soep/ pastasaus; 

Zonnebloem-/Olijfolie;    

Ontbijtgranen, havermout/ broodbeleg; 

Koffie/ thee; 

Pastasaus, groente/(peul)vruchten in pot of blik; 

Wasmiddelen. 

 

Het zou ontzettend fijn zijn wanneer u, vanaf 26 februari, één of 

meerdere producten mee zou willen brengen naar de kerk. Wij 

kunnen dan wekelijks de producten afleveren bij de Voedselbank. 
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Projectlied 

 
Verander je mee? 

  

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.  

Met de verhalen van het goede leven  

zal God ons hoop en licht en liefde geven.  

Vier met ons mee dat alles anders kan.  

 

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.  

Kom met geluk en kom ook met je vragen.  

God wijst de weg in deze veertig dagen.  

Open je ogen, zorg dat jij het ziet!  

 

Tekst: Erik Idema Melodie: ‘Alles wat over ons geschreven is’, 

Liedboek 536 

 

 

 

  
 

  



12 
 

Uit liefde voor jou en mij 

 
God heeft zijn zoon uit liefde voor ons naar de aarde gestuurd. Wat 

betekent dat nou precies. Toen Adam en Eva in het paradijs woonden, 

wandelde God iedere avond met ze door de tuin. Nadat ze uit het 

paradijs verdreven waren, was een relatie met God een stuk 

moeilijker geworden. De mensen konden niet meer praten met Hem. 

Daarom kreeg Mozes de stenen tafelen met de 10 geboden, omdat 

het zo duidelijk werd hoe je moest 

leven. In Leviticus worden allerlei 

offers beschreven om rein te 

worden van allerlei zonden, om het 

contact te herstellen. Het is voor 

ons als mens namelijk onmogelijk om 

helemaal zonder zonden te leven. 

Daarom stuurde God zijn 

eniggeboren zoon naar de aarde. 

Als voorbeeld voor ons, hoe je moet 

leven; als leermeester om 

verschillende zaken uit te leggen; 

en om voor onze zonden te sterven 

aan het kruis. Door de dood en 

wederopstanding van Jezus is het 

voor ons sindsdien weer mogelijk om rechtstreeks contact te hebben 

met God. Hoe een mooi feest is Pasen. 

Hoeveel moet God wel niet van ons houden om zijn enig geboren zoon 

te laten lijden en sterven. In de Bijbel wordt gesproken over 3 

soorten liefde: 

Eros: dat is lichamelijke liefde, als tussen twee partners 

filia: dat is vriendschappelijke liefde, dus op het sociale vlak 

agape: zegenende liefde, geven zonder enig eigenbelang. 

De liefde van God is de agape. Satan werd duidelijk genadeloos 

verslagen doordat God uit liefde voor de mensen zijn Zoon opofferde 

om hen weer tot zich te brengen.  
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Laten wij de Heer volgen en ook iets voor andere mensen doen, 

zonder er iets terug voor te verwachten. Op deze manier laten wij 

iets zien van Zijn liefde aan de wereld. 
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DIENSTEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 
de diensten beginnen tenzij anders aangekondigd om 10.00 uur 
 

Eerste zondag – 26 februari – Invocabit 

Nieuwdorp 

dienst van Schrift en Tafel 

Genesis 2: 15 -3:9 en Mattheüs 4: 1-11 

voorganger: ds. M.J. Wisse 

presentatie doopleerling 

 

Tweede zondag – 5 maart – Reminiscere 

’s-Heer Arendskerke 

Exodus 24: 12-18 en Mattheüs 17: 1-9 

voorganger: ds. M. Haas 
 

Derde zondag – 12 maart - Oculi 

Lewedorp 

bediening van de heilige doop 

biddag 

Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 5-26 

voorganger: ds. M.J. Wisse 
 

Vierde zondag – 19 maart – Laetare 

Borssele 

1 Samuel 16: 1-13 en Johannes 9: 1-13 

voorganger: ds. G.H. Offringa 
 

Vijfde zondag – 26 maart – Judica 

jeugddienst 

Nieuwdorp  

Ezechiël 37: 1-14 en Johannes 11: 1-4 en 17-44 

voorganger: ds. M.J. Wisse 
 

Zesde zondag – 2 april – Palmarum 

Lewedorp 

Mattheüs 21: 1-11, Jesaja 50: 4-7, Mattheüs passie 
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voorganger: mevr. L. Slabbekoorn-de Muynk 
 

Goede week 

 

Witte Donderdag 6 april 

’s-Heer Arendskerke 

Schrift en Tafel 

19.30 uur 

voorganger: ds. M.J. Wisse 
 

Goede Vrijdag 7 april     

’s-Heer Arendskerke 

19.30 uur 

voorganger: ds. M.J. Wisse 
 

Paaswake 8 april 

’s-Heer Arendskerke 

21.30 uur  

voorganger: ds. M.J. Wisse 
 

Paasmorgen 

8.30 uur Paasontbijt in Heer Arendhuis 

10.00 dienst in ’s-Heer Arendskerke 

voorganger: ds. M.J. Wisse 
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ORDE VAN DIENST VOOR DE VIERING VAN DE 

WITTE DONDERDAG 
 

DE VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen 

 

Bemoediging en drempelgebed: 

v. Onze hulp is in de naam van de HEER 

g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v. drempelgebed 

 

Intredezang: lied 67a 

Kyrie en gloria, lied 299b 

 

DE DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT 

 

v. De HEER zal bij u zijn! 

g. De HEER zal u bewaren! 

v. gebed bij de lezing van de schriften 

De eerste lezing: Exodus 12:15-20 

Tussenzang: lied 81: 1,2,3,4 

De epistellezing: 1 Korintiërs 11:23-32 

Tussenzang: lied 389 

De evangelielezing: Johannes 13:1-15 

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 

o Vader, o Zoon, o heilige Geest, 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Lied bij het evangelie: 998 

Preek 

Lied na de preek: 569 

 

DE DIENST VAN DE HEILIGE TAFEL 

De inzameling van de gaven 



17 
 

Lied bij gaven en gebeden: 393 

 

Gebeden 

 

De dankzegging bij brood en beker:  

v. De HEER zal bij u zijn! 

g. De HEER zal u bewaren! 

v. Verheft uw harten! 

g. Wij zijn met ons hart bij de HEER! 

v. Laten wij danken de HEER onze God! 

g. Het past ons de HEER te danken! 

v. Ja, gezegend zijt Gij… 

… met engelen en aartsengelen, en met alle hemelse heerscharen, 

loven en   

verheerlijken wij uw glorierijke naam en prijzen wij U zonder einde 

en zeggen: 

 

g. lied 404b 

v. vervolg van de dankzegging, uitlopend op: 

Laat ons dan eten en drinken, want zo dikwijls wij dit brood eten en 

uit deze beker drinken,   

verkondigen wij de dood van onze Heer, totdat Hij komt. 

g. Maranatha! 

v. Laat ons bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

 

g.Onze Vader … 

 

De breking van het brood 

Terwijl het brood wordt gebroken zingen cantorij en gemeente 

lied 408b 

 

De vredegroet: 

v.  De vrede van de HEER zij altijd met u! 

g. En zijn genade zij met u! 
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De nodiging 

De communie 

Gebed na de communie 

 

Afruimen van de avondmaalstafel 

 

Lezing: Johannes 14:15-31 

 

Zingen: lied 760 

 

Avondgebed 

Wij verlaten in stilte de kerk 
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ORDE VAN DIENST VOOR DE VIERING VAN  

GOEDE VRIJDAG 
 

Stilte 

Openingslied: lied 562 

Gebed 

Zingen: lied 22: 1 en 2 

De eerste lezing: Hosea 6:1-6 

Tussenzang: lied 859 

Hebreeën 9:11-15 

Tussenzang: lied 651,  

te zingen door vrouwen (1,3,5) mannen (2,4,6) allen (7) 

Lezing van de passie volgens het evangelie van Johannes, 

afgewisseld met lied 587 zoals aangegeven in het liedboek 

 

Kruismeditatie 

v. Aanschouwt dit kostbaar kruis 

waaraan de Redder heeft gehangen. 

g. Komt laten wij aanbidden 

 

Zingen lied 578 

(terwijl dit lied wordt gezongen, worden bloemen bij het kruis gelegd 

en kan ieder die dat wil een waxinelichtje aan de Paaskaars aansteken 

en bij het kruis neerzetten) 

 

Gebed 

Stilte 

Zingen: lied 577 

Voorbede 

Lied ten besluite: lied 590 

Onze Vader 

In stilte verlaten wij de kerk 
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Duiven 
 

Duiven staan al lang bekend als symbool voor vrede, 

maar ze staan ook symbool voor diepe liefde. Een 

mannetjes- en vrouwtjesduif blijven hun leven lang 

samen. Als een van hen dood gaat, dan is het vaak 

onmogelijk voor de ander om nog te blijven leven. 

Mannetjesduiven helpen hun vrouwtjesduif in de zorg 

voor hun jongen. Dit maakt dat de dieren worden 

gezien als toegewijde, liefdevolle dieren. Om deze 

redenen staan ze ook symbool voor loyaliteit en trouw. 

In het hindoeïsme representeert de duif de oneindige 

capaciteit die het hart heeft voor de liefde. In de 

Griekse en Romeinse mythologie was de duif een heilig 

dier van de Godin van de liefde, Aphrodite/Venus. 

Deze liefdesgodin wordt vaak afgebeeld met duiven 

die om haar heen fladderen of in haar hand rusten. Op 

westerse bruiloften worden duiven gebruikt als 

symbool voor oneindige liefde. In het christendom is 

de duif in het verhaal van Noach en de grote vloed 

teken van de bewoonbare aarde. Ook is de duif 

symbool van Gods Geest die mensen inspireert en leidt. 

Zo ziet u de duif in het hart van het vignet van de 

Protestantse Kerk in Nederland, het vignet dat is 

afgebeeld op de Paaskaars 2023. 

  

http://www.dierenfun.com/11-monogame-dieren-die-elkaar-hun-hele-leven-trouw-zijn/
http://www.dierenfun.com/11-monogame-dieren-die-elkaar-hun-hele-leven-trouw-zijn/
http://www.dierenfun.com/11-monogame-dieren-die-elkaar-hun-hele-leven-trouw-zijn/
https://www.alletop10lijstjes.nl/12-beroemde-romeinse-goden/
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Geloofsleerling 

 
Het afgelopen seizoen is door Pieter Rijk doop- en 

belijdeniscatechese gevolgd. Hij verlangt gedoopt te worden in de 

Paasnacht. Naar goede oude gewoonte zal hij op de eerste zondag in 

de veertigdagentijd aan de gemeente worden voorgesteld. Zo 

gebeurde het al in de vroege kerk. De veertigdagentijd is vanouds 

een tijd van intensief onderricht op de doop. Met de dopelingen 

wordt de gemeente uitgenodigd zich te bezinnen op de betekenis van 

de doop. De dopelingen werden aan de gemeente voorgesteld, zodat 

de gemeente hen, op weg naar hun doop, kon dragen in haar gebeden 

en tevens herinnerd worden aan haar eigen doop. In verbondenheid 

met onze doopleerling gaan wij op weg naar Pasen. De presentatie van 

wie zich op de doop voorbereiden is opgenomen in ons dienstboek. 

Hier volgt de invulling daarvan: 

 

PRESENTATIE 

ouderling 

… heeft de wens te kennen gegeven 

als geloofsleerling in de gemeente te worden opgenomen 

om – zingend, biddend en lerend – 

toegeleid te worden tot het water van de doop. 

 

voorganger 

Wat zoek je in de kerk? 

geloofsleerling 

De gemeenschap van Christus. 

voorganger 

Wat schenkt Christus jou? 

geloofsleerling 

Het eeuwige leven 

 

GEBED 

LEZING: Johannes 6: 44-47 

ZEGEN EN HANDOPLEGGING 
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Hieronder stelt Pieter zich aan u voor: 

 

“Hallo, mijn naam is Pieter Rijk.  

Dit jaar laat ik mij dopen.  

Al een lange tijd ben ik bezig met het geloof, het geeft mij 

vertrouwen, houvast en steun. Het is een gevoel dat moeilijk te 

beschrijven is, zoals vele met mij zullen delen.  

Dopen is voor mij het hebben van een band met God en opnieuw te 

beginnen.” 
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ORDE VAN DIENST VOOR DE VIERING VAN DE 

PAASNACHT 
 
 

DE LOF VAN HET LICHT 

 

Zingen: lied 593 

Terwijl dit lied wordt gezongen, wordt de Paaskaars 

binnengedragen 

 

Bij het aansteken van het licht op de tafel 

v. Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning der wereld, die het 

licht formeert en het duister schept, Gij die de vrede doet en alle 

dingen nieuw maakt. 

g. Amen. 

 

Het Paaslicht geven wij aan elkaar door, totdat alle kaarsen branden. 

 

Zingen: lied 600 

 

 

DE SCHRIFTEN GEOPEND 

 

k.  

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Waarom 

luisteren wij naar wat we al wisten en waarom gaan we terug tot in 

den beginne? 

v.  

Om niet te vergeten wie wij zijn, om te horen dat wij ménsen zijn, 

geroepen uit het duister in het licht. 

k.  

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Want iedere 

avond gaan wij allen onze eigen weg, maar deze avond zijn wij allen op 

één plaats bijeen. 

v.  
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Omdat wij slaven zijn geweest, maar tot vrijheid werden geroepen, 

omdat wij worden gered om bij elkaar te horen, omdat wij in de nacht 

tot vrijheid worden geroepen. 

k.  

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 

v.  

Dit is het verhaal van onze bevrijding!  

 

Lezing: Genesis 1:1-2:3 

Zingen: lied 322 

 

Lezing: Exodus 14:23-15:1a 

Zingen: lied 151: 1 en 5 

 

DE DIENST BIJ DE VONT 

 

(inschenken water) 

Onderwijzing 

Presentatie 

Ouderling 

Hier in Gods huis is Pieter Rijk 

De dopeling komt naar voren 

Voorganger vraagt 

Wat verlang je 

Dopeling 

Dat ik gedoopt word. 

 

v. En met welke naam wil je gedoopt worden 

d. doopnaam 

v. Moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand. 

 

Doopgebed 

allen staan 

Belijdenis: afwending en toewending 

Jij die vandaag de doop wilt ontvangen, 
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en u allen die uw doop wilt gedenken: 

 

Wilt u de HEER uw God dienen en naar zijn stem alleen horen? 

gemeente: Ja, dat wil ik. 

 

Wilt ge u verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen 

heersen? 

g. Ja, dat wil ik. 

 

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods 

kinderen? 

g. Ja, dat wil ik. 

 

Schaam u dan niet de Christus te belijden, want het evangelie is een 

kracht Gods tot behoud van ieder die gelooft; en antwoordt in 

gemeenschap met de kerk van alle eeuwen: 

Gelooft u in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en 

aarde? 

g. Ja, ik geloof. 

 

v.Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die 

ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die 

geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 

begraven, nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag 

opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de 

rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om 

te oordelen de levenden en de doden? 

g. Ja, ik geloof. 

 

v.Gelooft u in de heilige Geest; gelooft u de heilige katholieke Kerk, 

de gemeenschap der heiligen; de vergeving der zonden, de opstanding 

des vleses en het eeuwige leven? 

g. Ja, ik geloof. 
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v.Hij zal ons geloof aanvaarden. Hij schaamt zich niet om onze God 

te zijn. Hij is groter dan ons hart, groter dan onze woorden. Hij 

heeft de heilige Geest beloofd aan wie Hem daarom bidden. Hij is de 

levende in de eeuwen der eeuwen! 

g. Amen  

 

Allen gaan zitten, dopeling blijft staan 

 

Doop en handoplegging: 

Gebed 

 

De dopeling komt naar voren en knielt 

 

De doop 

Overhandiging van de doopkaars 

Geloften 

Je bent gedoopt met water en Geest om voortaan Jezus te volgen en 

met heel de kerk te belijden dat Hij de weg is, de waarheid en het 

leven. 

 

Wil je dan aandeel hebben in de gemeenschap die samengeroepen is 

rond de Schriften en de Tafel met lofzang en gebed, en wil je je 

ontfermen over elke levende ziel die God tot je zendt? 

 

De voorganger noemt de dopeling bij naam 

Dopeling: 

Ja, dat wil ik. 

 

Verwelkoming 

Allen staan 

Gemeente, draag hem die gedoopt is in uw gebeden en ga met hem de 

weg van het Koninkrijk. 

Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus, 

wereldwijd en in ons midden 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 
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En met uw geest. 

 

Voorganger, dopeling en overige gemeenteleden brengen elkaar de 

vredegroet. 

 

Loflied: lied 353 

 

DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 

 

v. De HEER zal bij u zijn! 

g. De HEER zal u bewaren! 

v. gebed bij de lezing van de schriften 

g. Amen 

De eerste lezing: Colossenzen 3: 1-4 

Tussenzang: lied 619 

De evangelielezing: Mattheüs 28: 1-10 

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 

o Vader, o Zoon, o heilige Geest, 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Preek 

Lied na de preek: lied 631 

De inzameling van de gaven 

Lied bij gaven en gebeden: lied 637 

De gebeden 

 

De dankzegging bij brood en beker  

v. De HEER zal bij u zijn! 

g. De HEER zal u bewaren! 

v. Verheft uw harten! 

g. Wij zijn met ons hart bij de HEER! 

v. Laten wij danken de HEER onze God! 

g. Het past ons de HEER te danken! 

v.  U komt onze dank toe, HEER onze God… 
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... verheffen wij onze stem om samen met al uw mensen, allen die 

strijden en allen die door U zijn opgericht, heel het volk van uw 

liefde, U van ganser harte de lofzang toe te zingen: 

 

g. lied 404b 

v. vervolg van de dankzegging, uitlopend op: 

Laat ons dan eten en drinken, want zo dikwijls wij dit brood eten en 

uit deze beker drinken, verkondigen wij de dood van onze Heer, 

totdat Hij komt! 

g. Maranatha! 

 

v.Laten wij samen bidden met de woorden die Jezus ons gegeven 

heeft: 

g.Onze Vader … 

 

De breking van het brood 

Terwijl het brood wordt gebroken zingen cantorij en gemeente 

lied 408b 

 

De vredegroet: 

v. De vrede van de HEER zij altijd met u! 

g. En zijn genade zij met u! 

 

De nodiging 

De communie 

Gebed na de communie 

Lied ten besluite: lied 612 

Wegzending en zegen 
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 symbool     PALMPASENSTOKKEN 
1 kruis     

2 palmtakken      
3 Eieren, noten, zaden     Links staan de symbolen 

die verwerkt worden in de  

palmpasenstokken 

4 rozijnen     

5 krans     Onder staan betekenissen 

van de symbolen 6 haan     

7 brood     Kun je de betekenissen van 

de symbolen erbij zoeken 8 Kleuren geel en 

groen 

    

9 Kleur rood     De oplossing vind je op 

pagina 32. 10 Kleur paars     

 

A Liefde en leven 

 

B vruchtbaarheid 

C Jezus is als …… voor de 

mensen, avondmaal 

D Goede vrijdag 

E 12 stuks staan voor de 

leerlingen van Jezus 

F Bij de verloochening door 

Petrus 

G Intocht in Jeruzalem 

H Het sterven van Jezus 

I Het koninklijke van Jezus 

J Lijden van Jezus 

K Lente, nieuw begin 

L Door de winter heen levend 

blijven 

M Bij de gevangenneming van 

Jezus 

N 30 stuks staan voor de 30 

zilverlingen waarvoor Jezus 

werd verraden door Judas 

O Nieuw leven 

P wederopstanding 

Q Kondigt de nieuwe dag aan 
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Liefde was de reden waarom God ons ooit schiep 
 

Theologen spreken over het feit dat God alles geschapen heeft 

vanuit zijn vrije wil, niet uit noodzaak. 

Dat is een heel belangrijke gedachte: dat betekent dat God ons niet 

maakte omdat hij zich verveelde, omdat hij eenzaam was of omdat 

hij niets anders meer te doen had. 

God heeft ons niet geschapen uit noodzaak. Hij schiep ons uit liefde. 

 

Niets wat jij ooit doet, zou ervoor kunnen zorgen dat God méér van 

je gaat houden dan hij op dit moment doet: indrukwekkende 

prestaties niet, grotere schoonheid niet, meer erkenning niet. Zelfs 

een hoger niveau van spiritualiteit niet of gehoorzaamheid niet. 

Niets wat jij ooit gedaan hebt, kan ervoor zorgen dat God minder van 

je gaat houden: geen enkele zonde, geen enkele misstap, geen schuld 

en geen spijt. 

Ironisch genoeg doen we ons hele leven ons best de liefde te 

verdienen die we slechts kunnen ontvangen door te erkennen dat we 

arm van geest zijn. 

Leren leven in de liefde van God is een levenslange uitdaging. 
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Als je geen liefde hebt voor elkaar 

  

 
1   Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
 vallen de dromen in duigen. 
 Dromen van vrede worden niet waar, 
 kwaad is niet om te buigen. 
 Refrein: 
 Als je geen liefde hebt voor elkaar 
 leef je buiten Gods gloria. 
 Als je geen liefde hebt voor elkaar 
 leef je buiten Gods gloria. 

 

2   Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
 zullen de tranen niet drogen. 
 Als je het leed in de wereld niet ziet, 
 worden Gods woorden verbogen. Refrein 

 

3   Als je geen oog hebt voor het gemis, 
 als je geen brood weet te delen, 
 denk dan aan Jezus die brood en die vis 
 uit liefde deelde met velen. Refrein 

 

4   Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
 is er geen hoop meer op zegen. 
 Kinderen, maak de liefde toch waar; 
 schrijf het op alle wegen: Refrein 
 
 

 

 

 

Oplossing palmpasenstok puzzel: 

 

1 D+H, 2 G+L+P, 3 B+E+O,  4 N, 5 I, 6 B+F+M+Q, 7 C, 8 K+O, 9 A, 10 J 
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HET KAN 

 

Wij willen dat het zo is 

Wij hopen dat het zo wordt 

Wij zingen dat het zal zijn 

En als er liefde is 

Dan zal het al kan het niet 

Dan kan het omdat het moet 

Omdat het zo niet meer kan 

 

Huub Oosterhuis 
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Het geschenk van liefde 
 

Als ik ben uitgekozen, betekent dat, dat iemand mij wil. 

Ik ben niet geïsoleerd of afgezonderd. 

Ik ben gewenst, ik hoor erbij. 

 

Naastenliefde => ieder in zijn waarde laten 

1. Niemand opgeven 

2. In ieder mens Christus zien                                                                                                              

Want wat je aan je minste broeder hebt gedaan, dat heb je aan 

mij gegeven 

3. Ieder in zijn waarde laten                                 

Want de laatsten zullen de eersten zijn 

4. Van perspectief wisselen                                                                                                                       

En door de ogen van God kijken, want God schiep de mens naar 

zijn evenbeeld 

5. Doen wat voor de hand ligt                                                                                                               

Zoals de Samaritaan deed 

 

 

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad (1 

Johannes 4.19). 
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