
DIENST PAASZATERDAG 3 APRIL 2021 

PROTESTANTSE GEMEENTE te BOXTEL 

 

Zingen: ‘Als alles duister is’  – LB 598 
[bij het begin van de dienst] 

 

Bemoediging: 

 
Onze hulp is in de Naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 

en het werk van zijn handen niet loslaat. 

 

Stilte: 

 

Groet: 

 

Kyrie-gebed: 
[loopt uit op het ‘Heer, ontferm U’]  
 

 
 

Gloria: ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’ – LB 412:1.3 

 

Inleidend woord en gebed: 
[inleiding op de lezingen voor Paaszaterdag] 

 

Eerste lezing: Gen. 1,1-2,2 
 

Zingen: Ps. 150 - ‘Alles wat adem heeft love de Heer’  – LB 150b 

 

Tweede lezing: Ex. 14,15-31 

 

Muziek klinkt: 
[eventueel: binnenbrengen waterkruik; water wordt uitgegoten in doopvont] 
 

Zingen: ‘De toekomst is al gaande’  – LB 605:1.2.5 

 

Zegen over het water:  

 
= gemeente gaat staan = 
 



Paaskaars wordt ontstoken en binnengebracht:  

 

Paasjubelzang – gezongen én gesproken 
[zie: Dienstboek I, blz. 724 óf Gezangen voor Liturgie no. 488] 
 

gezongen: 
Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len 
laat juichen om die grote Koning, 
juichen om de Overwinning! 
Laat de trompetten klinken in het rond! 
 

gesproken: 
Deze nacht horen wij waartoe wij zijn geschapen. 
Dit is de nacht van opstaan uit leven dat geen leven is. 
Dit is de nacht van opbreken en wegtrekken 
Uit onderdrukking, miskenning 
En de macht van het geld. 
Dit is de nacht van een betere toekomst. 
 

gezongen: 
Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len 
laat juichen om die grote Koning, 
juichen om de Overwinning! 
Laat de trompetten klinken in het rond! 
 

gesproken: 
Dit is de avond van het onuitroeibare verhaal 
Van Jezus de Christus: 
Hij die opstond uit de dood, 
Omdat zijn liefde niet klein te krijgen was 
Door de taal van macht en geweld. 
Dit is de nacht van een nieuw begin: 
Er is leven, er is licht, 
Er is een nieuwe en bevrijde mens! 
 

gezongen: 
Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len 
laat juichen om die grote Koning, 
juichen om de Overwinning! 
Laat de trompetten klinken in het rond! 
 

Evangelielezing: Marcus 16,1-8  

 
= gemeente gaat zitten = 
 

Loflied: ‘Jezus, leven van ons leven’ – LB 575:1.3.6 

 

Overdenking / Verkondiging: 

  
Vernieuwing van de doopgelofte: 
[antwoord op de vraag ‘Geloof u?’: ‘Ja, ik geloof!’]   
 

Credo: 'Ik geloof in God de Vader' – LB 340b   

 

Voorbede: 
[met gezongen acclamatie ‘Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons’]   



 
 

Dankgebed: 

 

Stil gebed: 

 

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. 

 
(oecumenische verwoording) 

 

Zingen: ‘Nu moet gij allen vrolijk zijn' – LB 628:1.5.6  

 

Zending en zegen: 
 

Zingen: ‘Amen, amen, amen.’  
[met het gezongen ‘Amen’]   
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