
OVD voor de paasmorgen staat op 
bladzijde 2 
 

Stille Zaterdag   16 april 2022 

 
voorganger ds. Ron Lafeber 
organist Luitzen Overwijk 
ouderling Renny v d Wal 
lector Marijke Witvoet   
 
belijdenis 
 
drempelgebed 
 
zingen lied 833 (2x)  
 
schriftlezing Lucas 23 : 50-56  
 
zingen lied 591 : 1, 3, 5  
 
voorganger : hoe kunnen wij zingen ?... 
 
zingen lied 591 : 2  
 
voorganger : dit is de nacht... 
 
zingen lied 591 : 4  
 
lezing Gen. 1 : 1-5a  
 
zingen lied 513  
 
lezing Ps. 106 : 7-12 
 
zingen Ps. 81 : 1, 3, 5, 8  
 
lezing Jes. 55 : 1-11  
 
zingen lied 313 : 4, 5  
 
BEGIN VAN PASEN 
de paaskaars wordt binnengedragen 
 
voorganger :  
wanneer het licht ten einde gaat      
de wereld is ten einde raad 
tenzij dat Gij, o grote Zon 
het leven overnieuw begon 
en uit het graf van deze nacht 
ons doet herleven door uw kracht 
 
de paaskaars wordt neergezet 
 
 

 
 
 
 
 
zingen allen : 
Christus, waart Gij niet opgestaan 
de aarde zou ten onder gaan 
Gij, Zoon van God en Licht uit Licht 
Gij die een vuur op aarde sticht 
vuur dat in onze harten brandt 
maak van de wereld heilig land 
 
paasgroet en 
zingen : 
licht dat terugkomt, hoop die niet sterven 
wil, vrede die bij ons blijft 
 
voorganger : juichen mogen wij deze nacht 
 
zingen lied 632 : 1, 2  
 
inleiding op de lezing 
 
lezing Lucas 24 : 1-12 
 
zingen lied 642 : 1, 2, 3, 4  
 
 
DOOPGEDACHTENIS 
 
lezing Koll. 2 : 12  
 
zingen lied 1005 : 1, 5  
 
belijdenis van geloof 
 
gebed des Heren 
 
lezing Ef. 5 : 13, 14   
 
zingen lied 608 : 1, 3  
 
zegen 



Paasmorgen 2022 
 
voorganger ds Ron Lafeber 
organist Luitzen Overwijk 
ouderling Brant Visser 
lector Janine v d Kooi 
 
orgelspel 

 

welkom 

de paaskaars wordt aangestoken 

 

zingen lied 458 a+b 

 

we worden stil voor God 

bemoediging :  

vg.  : onze hulp in de naam van de Heer 

allen : die hemel en aarde gemaakt heeft 

vg.  : die trouw blijft tot in eeuwigheid 

allen : en niet loslaat het werk van Zijn   

handen 

groet : 

vg. :   genade zij u en vrede van God onze 

Vader en van onze Heer Jezus Christus 

allen : amen 

 

zingen lied 637  

 

Kyriëgebed 

zingen Glorialied 624 

 

gebed om de opening van het woord 

 

schriftlezing Matth. 28 : 1-10 

 

zingen lied 642 in wisselzang :  

1(allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen)  

4 (a), 5 (v), 6 (m), 7 (a) 

            

verkondiging 

 

zingen lied 608  

 

geloofsbelijdenis 

 

 

 

 

youtube  an Easter Halleluja  

- Cassandra & Callahan Star 

 

gebeden 

 

collecte  1e voor Kerk in Actie 

  2e voor Ontmoetingskerk 

 

zingen lied 634 

 

zegen 


