
PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD 
orde voor het ochtendgebed  
op Paasmorgen, 12 april 2020, 9:30 uur 
in de Stefanuskerk te Noorddijk 

 
 
klokgelui 
 
woord bij de opening 
Op de wieken van het licht 

Het licht is uitgezaaid!  
De hemel heeft de hand 
in het stille wachten van de tijd. 
De schepping is als bloementuin ontwaakt,  
een hof waar al ons zuchten 
weer op adem komt, 
 en wie verloren ging  
hervonden wordt. 
 
Het licht is uitgezaaid! 
De langste schaduw blijft voortaan 
getekend door het licht. 
De angst voor dode letters 
is teniet gedaan- het leven mij 
in nieuwe volzin toegedicht. 
 
En op de wieken van dit licht 
ontwaak ik zingend in de zon. 
Gods wind doorwaait mijn hof, 
ik drink zijn adem in. 
Nooit stralender een eerste dag 
waarop Hij mij met liefde 
voor zich won. 
 

[Sytze de Vries, Bij gelegenheid II Woorden voor gedenkwaardige dagen] 
kaarsen aansteken 
lied bij het licht Liedboek 600; vers 1: cantor; vers 2: allen; vers 3: cantor; vers 4 en 5: allen 
 
morgengebed Psalm 100; Liedboek 100A - “voorzang” door de cantor; refrein: allen 
 
lezing Johannes 20, 1-18 
lied Liedboek 642, vers 1 en 2: cantor; vers 3,7 en 8: allen 
korte overdenking 
orgel- en fluitspel, Twee delen uit de sonate in F gr.t. van G. F. Händel 
lied “Prijs de dag dat hij verrees” [uit: Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee, deel II, nr. 47] 

cantor: vers 1 en 2; allen vers 3, 4 en 5 



 
 

2. Blaas vandaag trompetten aan. - Halleluja! 
Vier het feest van volle maan -Halleluja!  
met het lied in ieders mond: - Halleluja!  
God vernieuwt zijn trouwverbond. - Halleluja! 
 
3. Christus, uw getuigenis - Halleluja! 
dat Gods Naam bevrijder is, - Halleluja!  
bindt ons samen, vuurt ons aan -Halleluja!  
Vrolijk met u mee te gaan. - Halleluja! 
 
4. Zing met opgeheven hoofd - Halleluja! 
van wat deze dag belooft: - Halleluja! 
hoe in Hem, dit nieuw begin, - Halleluja! 
alles zijn bestemming vindt. - Halleluja! 
 
5. Als de schepping wordt bekroond, - Halleluja! 
God zelf bij de mensen woont, - Halleluja! 
Iedereen te bloeien staat: - Halleluja! 
prijs die dag die komen gaat. - Halleluja! 

 
gebeden, afgesloten met het gebed des Heren [oecumenische versie] 

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. 

 
lied Liedboek 630; vers 1: cantor; vers 3 en 4: allen 
 
zegenbede 

in alle tijden 
op alle plaatsen 
in je huis 
onderweg: 
 

God zal met je gaan 
 
als licht in je ogen 



en lamp voor je voet, 
 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder, 
 
als baken bij ontij 
en verte die wenkt, 
 
als groet op je lippen 
en hoop in je hart, 
 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je weg zoekt. 
 
Amen. 

[Sytze de Vries] 
 
 
 

in de kerk: Reinder de Jager (koster); Gerard van Reenen (organist), 
Antje Heeringa (fluitist) Helmer Roelofs (cantor); Dennis van der Laan (lector); Jan Wilts (predikant). 

 
 
 
 
De diaconale collecte van Damsterboord is voor KiA. Kansarme kinderen in India. 
Dallits vallen in India buiten het kastenstelsel. Hun kinderen worden op school verwaarloosd. Onder invloed van 
traditie en armoede stoppen deze kinderen daarom vroegtijdig met school. Ze gaan dan  samen met hun ouders 
werken als dagloner, in de landbouw, visserij of de steenfabriek. 
De organisatie Cards wil via de kinderen dit onderdrukkende kastenstelsel doorbreken. Ook aan de thuissituatie 
wordt aandacht besteed. 
KiA steunt haar partner organisatie Cards met deze Actie. 
Steunt u KiA hierbij?" 
Meer over deze actie kunt u lezen op de website van www.Kia.nl/Kansarme kinderen in India. 
Uw bijdrage kunt u overmaken naar  rekening nr. NL28 INGB 0000803781, t.n.v. Diaconie Damsterboord." 

http://www.kia/

