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Welkom in de Burgwalkerk 
 
 

Paasmorgen 2019 
 
 

Orde voor de viering 
op zondag 21 april 2019 

om 9.30 uur in de Burgwalkerk 
 
 

Sebastian van Hove en Hanna van Swol 
doen op deze Paasmorgen belijdenis van hun geloof 

 
 

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 
 
 

 
voorgangers: Berthina van der Kamp 

ds. Kasper Jager 

1e ouderling: Henk van der Weerd 
1e diaken:  Albert Kneepkens 

orgel en piano: Marijn de Jong 
Diddy van der Stouwe 

m.m.v.   projectkoor 
 

 
 

OM TE BEGINNEN 
 
Rond 9.20 uur beginnen we met het zingen van enkele Paasliederen: 

 
Lied 632 : 1 t/m 3 

1. Dit is de dag… 

2. Waren wij dood… 
3. Nu zend uw Geest… 

 
Lied 637 : 1 t/m 4 

1. O vlam van Pasen… 
2. De Vader laat niet… 

3. De oude nacht… 
4. Ziehier het licht… 

 
Lied 630 : 1 t/m 4 

1. Sta op! Een morgen… 
2. Hij heeft gezegd… 

3. Al wat ten dode… 
4. Sta op! – Hij gaat… 
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Rond 9.30 uur beginnen we de dienst… 
 

Opgestaan   Hanna van Swol en Sebastian van Hove 
 

  Hanna: De Heer is waarlijk opgestaan. 
  Sebastian: De Heer is echt waar opgestaan. 

  Allen: De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja! 
 

Projectkoor: “Come and sing alleluja” (Jane Ellen) 
 

Children come and sing alleluia, Christ is risen from the dead. 
Tell your mother, sister and brother, He is risen as He said. 

Shout it from the highest mountain, sing it from the sea.  
He is risen as He promised, children come and see! 
 

Children come and sing alleluia, Christ is risen from the dead. 

Tell your father, sister and brother, He is risen as He said. 

Tell it from the hills and valleys, see the vict’ry’s won! 
He is risen as He promised, Glory to the Son! 
 

Children come and sing alleluia, Christ is risen from the dead. 

Tell your mother, sister and brother, He is risen as He said. 
 

Welkom en mededelingen   ouderling van dienst 
 

We zingen – staande – als openingslied Hemelhoog 169 : 1 t/m 4 
1. Daar juicht een toon… 

2. Geen graf hield… 
3. Nu jaagt de dood… 

4. Want nu de Heer… 
 

Groet en bemoediging 
 

Vg. De Heer zij met u en met jou! 

    Allen: Ook met u zij de Heer! 
 

Vg. Onze hulp is de Naam van de Heer, 
    Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Vg. die licht schiep in het donker 
    Allen: en leven uit de dood. 
 

Aansluitend gaan allen zitten. 

 
Gebed van toenadering en kyrie 

 
We zingen – als gloria – Lied 634 : 1 + 2 

1. U zij de glorie… 
2. Licht moge stralen… 
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DIENST van het WOORD 
 

De lof van het licht   samen met kind van de zondag 
 

Kinderen in het midden: Veertigdagenproject ‘Een nieuw begin’ 
 

• filmpje van Stef en Julia: “Hulp krijgen” 
 

We zingen – met de kinderen – het projectlied 
   Refrein: Wij bidden om een nieuw begin… 

      7.  Jezus gaf hoop aan de mensen in nood… 
   Refrein: Wij bidden om een nieuw begin… 
 

Aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst. 
 

We lezen Johannes 20 : 1 – 18   lectrice 
 

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria 

uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was 
weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van 

wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we 
weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling 

gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling 
rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich 

voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even 

later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen 
doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere 

doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere 
leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en 

geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood 
moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. 
 

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en 

daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een 
bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 

‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald 
en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Na deze woorden keek ze om 

en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ 
vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u 

hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik 

hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: 
‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben 

nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg 
tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn 

God, die ook jullie God is.’ Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei 
tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar 

gezegd had. 
 

We zingen Lied 619 : 2 t/m 4 
2. Des morgens op de derde dag… 

3. De engel sprak: Houd moed, vrees niet… 
4. Hij is verrezen en Hij leeft… 

 

Uitleg en verkondiging 
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DIENST van het ANTWOORD 

 
We zingen Lied 833   (2x zingen) 

Neem mij aan zoals ik ben… 
 

Gebed bij water en vuur 
 

  De beide geloofsleerlingen 

komen samen achter de liturgische tafel staan. 
 

Geloofsbelijdenis Sebastian van Hove 
 

We zingen Lied 833   (2x zingen) 
Neem mij aan zoals ik ben… 

 
Geloofsbelijdenis Hanna van Swol 

 
We zingen Lied 833   (2x zingen) 

Neem mij aan zoals ik ben… 
 

Handoplegging 
 

Aanbieding belijdeniskaars en belijdeniskaart 

       ouderling van dienst Henk van der Weerd 
 

De ouderling ontsteekt de belijdeniskaarsen aan de Paaskaars. 
Hij geeft deze aan de geloofsleerlingen 

met de woorden: ‘Het licht van Christus’. 
 

Verwelkoming     Allen gaan staan. 
 

Ouderling: Gemeente van Christus, we hebben zojuist het ‘ja’ gehoord: 
het ‘ja’ van God tegen ons mensen, 

het ‘ja’ van Sebastian en Hanna tegen God en zijn gemeente. 
 

Wilt ook u ‘ja’ zeggen tegen God door van Christus te getuigen, 
helder en eenvoudig, zodat een kind het kan begrijpen? 
 

En wilt u ‘ja’ zeggen tegen Sebastian en Hanna 

door metterdaad rondom hen een gemeenschap te vormen 

waarin geloof, hoop en liefde te proeven zijn? 
 

   ALLEN: JA, DAT WILLEN WIJ. 
 

We zingen – staande – Lied 289 : 1 t/m 3 
1. Heer, het licht van uw liefde schittert… 

2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel… 
3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien.. 

 

Aansluitend gaan allen weer zitten. 

 
Diaconale voorbede   1e diaken 

 
Dankgebed en voorbeden   samen met Sebastian en Hanna 
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Mededelingen 

 
Inzameling van de gaven 
 

1e collecte: Algemeen diaconaal werk 

2e collecte: Kerk- en Eredienst. 
 

Tijdens de collecte luisteren we naar orgelspel. 

De kinderen uit de oppasdienst kunnen worden gehaald. 
De kinderen uit de nevendienst komen terug in de kerkzaal. 

 
Aandacht voor de kinderen 

 
We zingen – staande en in beurtzang met het projectkoor – 

ons slotlied ‘Christus is waarlijk opgestaan’ 
(uit de Paascantate van Joh. Bredewout) 

 
KOOR: 
 

Christus is waarlijk opgestaan, opgestaan. 

Christus is waarlijk opgestaan, opgestaan. 
De Heer is opgestaan. 

 
ALLEN:    
 

De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja. 
Hij doet ons ’t nieuwe leven aan, Halleluja. 

Gebroken is de ban van ’t kwaad, Halleluja. 
Als Hij de dood voorgoed verslaat, Halleluja. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
 

ALLEN: 
 

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.  

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,  
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:  

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
KOOR: 
 

Christus is waarlijk opgestaan, opgestaan. 
Christus is waarlijk opgestaan, opgestaan. 

De Heer is opgestaan. 
 

ALLEN:    
 

De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja. 
Wij mogen vrolijk verdergaan, Halleluja. 

De tranen zijn voorgoed gedroogd, Halleluja. 
Voor ieder die in Hem geloofd, Halleluja. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
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Uitzending en zegen 
 

   ALLEN:  (gezongen)    AMEN, AMEN, AMEN. 

 
Orgelspel 

 
 

 

Op het liturgisch centrum kan iedereen 
Sebastian van Hove en Hanna van Swol 

feliciteren met hun belijdenis !!! 
 

 
Ook kunnen we elkaar ontmoeten 

bij een kop koffie, thee of limonade. 
 

 
PASEN 2019: 

 

DE EERSTE DAG VAN JE NIEUWE LEVEN LIGT VOOR JE ! 

 
 

WEL THUIS EN GOEDE PAASDAGEN  !!! 


