
Liturgie voor Paaszondag 17 april 2022 
in de Dorpskerk te Zoeterwoude  

 

 

 

 
 
 
 
 

voorganger: ds. Gea Smit-de Groot, 
ouderling: Ineke Meijer, diaken: Harry de Krijger, 

organist: Harry Lichtendonk,  koster en geluid: Michel Vlootman 



Orgelspel: Koraal en bewerking van het lied ‘Heugelijke tijding’ 
        Nico de Mes & Chr. Rinck 
Welkom en mededelingen  
 
Staande zingen we: Lied 605:1, 2 en 5  ‘De toekomst is al gaande’ 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging  Onze hulp is in de naam van de Heer 
   die hemel en aarde schept 
   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
   en niet laat varen het werk van zijn handen 
Groet Voorganger: De Heer is met u allen 
  Gemeente:    Zijn vrede is met u   (gemeente gaat zitten) 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied: 561:1 en 4  ‘O liefde die verborgen zijt’ 
 
Inleiding op de dienst, moment met de kinderen 
 
Gebed bij het openen van de Bijbel 
 
Eerste Schriftlezing: Exodus 13:3-10 
3Mozes had tegen de Israëlieten gezegd: ‘Blijf altijd denken aan deze dag, en eet 
dan brood zonder gist. Want op deze dag zijn jullie weggegaan uit het land van de 
slavernij. Toen heeft de Heer jullie zijn grote macht laten zien en jullie uit Egypte 
bevrijd. 4Op deze dag van de eerste maand gingen jullie weg uit Egypte. 
5De Heer zal jullie naar het land brengen waar nu nog de Kanaänieten en andere 
volken wonen. Dat land heeft hij plechtig beloofd aan jullie voorouders. Het is een 
land waar voor iedereen genoeg te eten en te drinken is, meer dan genoeg. 
Als jullie in dat land zijn, moeten jullie elk jaar in de eerste maand feestvieren. 6-

7Zeven dagen lang moeten jullie dan brood zonder gist eten. En al die tijd mag er in 
jullie land niets te vinden zijn waar gist in zit. Op de zevende dag is er dan een feest 
voor de Heer. 8Op die dag moeten jullie aan je kinderen vertellen waarom je dit feest 
viert. Je moet dan zeggen: ‘Omdat de Heer ons uit Egypte heeft bevrijd.’ 
9Door dat feest zullen jullie altijd denken aan wat er gebeurd is. Altijd zullen jullie 
eraan denken dat de Heer zijn grote macht heeft laten zien en jullie uit Egypte 



bevrijd heeft. Op het feest zullen jullie elkaar altijd vertellen wat de Heer van ons 
wil. 10Vier dat feest elk jaar op de afgesproken tijd. 

Bijbel in Gewone Taal 
 
Psalm 118:1 en 5 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ 
 
Moment met de kinderen 
De kinderen gaan naar de consistorie. Ze komen tijdens het lied na de verkondiging 
terug. 
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 23:50-24:8 
50-51Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad 
Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van 
het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de 
handelwijze van de raad. 52Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van 
Jezus. 53Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen 
doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. 54Het was de voor-
bereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. 55De vrouwen die met Jezus 
waren meegereisd uit Galilea, waren Josef gevolgd. Ze zagen het graf en zagen ook 
hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. 56Daarna gingen ze naar huis, waar ze 
geurige olie en balsem bereidden. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in 
acht. 
241Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het 
graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2Bij het graf aangekomen zagen ze 
echter dat de steen voor het graf was weggerold, 3en toen ze naar binnen gingen, 
vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 4Ze wisten zich geen raad. Plotseling 
stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. 5Ze werden door schrik 
bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie 
de levende bij de doden? 6Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je 
wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: 7de Mensenzoon moest 
worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag 
opstaan.’ 8Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 

Nieuwe Bijbelvertaling 2021 
 
Lied 642:1, 4 en 8 ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’ 
 
Verkondiging 
 



Lied:  624   ‘Christus onze Heer verrees’   
 
Moment met de kinderen 
 
Voorbeden 
 
Inzameling en opdracht van de gaven 
 
Viering Heilig Avondmaal 
Nodiging 
We vormen een kring 
Gebed 
Delen van brood en wijn 
Tijdens het delen van brood en wijn klinkt orgelspel: Air  Samuel Wesley(1766-1837) 
 
Dankgebed – Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw 
wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en 
vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons 
niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

 
Staande zingen we: Lied 634  1 en 2  ‘U zij de glorie’ 

 
Zegen Gemeente zingt ‘Amen, amen, amen 
 
Orgelspel: ‘U zij de glorie Trumpet Voluntary’      van H.G. Otto (*1947) 
 

De kinderen zijn van harte uitgenodigd eieren te zoeken in de pastorietuin en er is 
koffie en limonade in of rond Ons Huis. 

 
 

 


