
ZONDAG 12 APRIL 2020 
- PASEN - 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink 

Organist: Geerten van de Wetering 
Kwartet bestaande uit: Renate Jacobs, Gerda Hoekstra-Vermunt, André Meijster en Daniël Rouwkema 

m.m.v. Melanie Garrett, trompet 
 
ORGEL & TROMPET 
Air in F                                      Georg Philipp Telemann 
                                                  (1681 - 1767) 
 
WELKOM 
 
DE PAASKAARS WORDT BINNENGEDRAGEN 

-de andere kaarsen worden aangestoken - 
 

Ondertussen klinkt als BEMOEDIGING 
Kwartet zingt 1 Kor. 15,22 en Job 19 19:25 
 
Halleluja! 
Prijs de dag dat Hij verrees, 
ons de nieuwe morgen wees. 
Christus heeft ons door de nacht 
dichter bij die dag gebracht. 
Zoals wij door Adam allen sterven, 
zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt (1 Kor. 15:22) 
Ik weet dat mijn Verlosser leeft! (Job 19:25) 
Hij is verrezen, de Heer is opgestaan.  
Halleluja, amen! 
 
INTROÏTUS: LB 623: 1 en 2 
 

 
VERHAAL VOOR DE KINDEREN 
 
LIED: LB 624: 1 en 3 
 
GEBED VAN DE PAASMORGEN 
 
 
LEZING: Matteüs 28,1-15 
LIED: Psalm 149:1 en 5 voor kwartet, trompet en orgel 
Orgel & Trompet: 
Théme et Variations sur le Psaume 149                                      Alex Cellier 
I. Thème avec l'harmonisation de Claude Goudimel                  (1883 - 1968) 
 
Kwartet: 
1 Halleluja! laat opgetogen 

een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

 
 
Orgel & Trompet: 
Théme et Variations sur le Psaume 149                                      Alex Cellier 
II. Variation et canon avec le basse        



Kwartet: 
5 Nu zal, gelijk er staat geschreven, 

Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs ’s Heren welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen ’s Heren naam. 

 
Orgel & Trompet: 
Théme et Variations sur le Psaume 149                                      Alex Cellier 
IV. Final al bravura 
 
PREEK 
 
MUSICA PRO DEO: This joyful Eastertide                               Philip Ledger (1937-2012) 
 
This joyful Eastertide, away with sin and sorrow. 
My Love, the Crucified, hath sprung to life this morrow. 
Had Christ, that once was slain, ne'er burst his three-day prison, 
Our faith had been in vain: but now hath Christ arisen. 
 
My flesh in hope shall rest, and for a season slumber: 
Till trump from east to west shall wake the dead in number.  
Had Christ, that once was slain, ne'er burst his three-day prison, 
Our faith had been in vain: but now hath Christ arisen. 
 
Death's flood hath lost his chill, since Jesus crossed the river: 
Lover of souls, from ill my passing soul deliver. (To refrain) 
Had Christ, that once was slain, ne'er burst his three-day prison, 
Our faith had been in vain: but now hath Christ arisen. 
 
GEBEDSINTENTIES 
 
GEBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN: 
 

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. 
 

 
SLOTLIED: LB 634 
 
ZEGEN 

 
 
ORGEL & TROMPET 
Gigue in Bes                                                           Georg Philipp Telemann 
                                                                               (1681 - 1767) 



1e collecte 
De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte 
De diaconale collecte is voor de Stichting Vrienden van de Kessler Stichting. Doel van deze Stichting is de 
Kesslerstichting te voorzien van (geld) middelen voor projecten en activiteiten die het welzijn en de gezondheid 
bevorderen van de cliënten en die niet door de reguliere subsidies worden vergoed. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 
dagelijks soep uitdelen aan mensen op straat, mensen in de Nachtopvang een knipbeurt, schone kleding en een 
pedicurebehandeling aanbieden. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
 3e collecte 
De derde collecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. Rekening 
Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 058571 
 
 
 
 
 
 
 


