
 

   Protestantse gemeente te IJsselstein 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heeft u iets voor de voorbeden in deze dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl Dan krijgt het een plekje in deze dienst. 
 

U kunt vooraf een kaars klaar leggen om aan te steken als de nieuwe Paaskaars in de kerkzaal brandt 

 
Aan het begin 
- Het is bijna donker en stil 
- Drempelgebed 
- Stemmen in beurtspraak 
- Gebed 
- Stem 
- We zingen: Lied 463:1, 6, 7 en 8 
 
HET LICHT 
- Stem 
- We zingen: Lied 598 (2x) 
 
- We gaan staan 
- De diaken heft de paaskaars en steekt hem aan 
- Stem 
- Beurtspraak: 
  Voorganger:  Verheft uw hart!  
  Lector:  Wij zijn met ons hart bij de Heer!  
  Voorganger:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God!  
  Lector:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
- We zingen (met herhaling): Lied 219 
- Stem 
- We zingen (met herhaling): Lied 219 
- Stem 
- We zingen (met herhaling): Lied 219 
- Stem 
- We zingen: Lied 624 
 
  

Liturgie voor de online viering van zaterdag  
3 april 2021, Stille zaterdag, Paasnacht 
 
Voorganger: Gerrit Krul 
Lector: Bas Kraaijeveld 
Organist: Gert van der Schoor 
Voorzangers: Marijke van den Berg,  
             Leontien Kurpershoek, 
             Anna Jansen, Han Theil 
 
Viering beschikbaar om: 
22.00 uur op www.kerkdienstgemist.nl 
Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl  
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https://kerkdienstgemist.nl/stations/2247/events/event/15674700-202104031930
http://www.pgij.nl/


- Tijdens het zingen steekt de diaken kaarsen aan: 
 
1. Een kaarsje voor al die mensen 
die nu thuis zijn of in het ziekenhuis stil en bang. 
 
2. Een kaarsje voor al die mensen 
die nu vechten voor hun leven 
 
3. Een kaarsje voor al die mensen 
die nu voor ons klaar staan. 
 
4. Een kaarsje voor al die mensen 
die nu werken, urenlang. 
 
5. Een kaarsje voor al die mensen 
die nu het maximale geven. 
 
6. Een kaarsje voor al die mensen 
die nu voor ons door het vuur gaan. 
 
7. Een kaarsje voor al die mensen 
die in hun donkerte leven. 
 
- Gebed 
 
DE LEZINGEN 
- Stemmen 
- Schepping: Genesis 1:1-5 en 14-19 
- We zingen: Lied 513:1 en 4 
 
- Stemmen 
- Doortocht, bevrijding: Exodus 14:24-15:1 
- We zingen: Lied 605:1, 2 en 3 
 
- Stemmen 
- Bemoediging en belofte: Jesaja 35 
- We zingen: Lied 608:1 en 3 
 
- Stemmen 
- Opstandingsevangelie: Johannes 20:1–18 
- Beurtspraak: 
  Voorganger:  De Heer is opgestaan! 
  Lector:  De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
- We zingen: Lied 620:1, 2, 3, 4 en 5 
 
DE DOOPGEDACHTENIS 
- Het water wordt door de diaken in de doopvont uitgegoten 
- Beurtspraak: Lied 351 
 
- Stemmen 
- Doopgebed 
- Vraag aan gemeente 
- Antwoord door allen: Dat beloven wij, daartoe helpe ons God! 
- Geloofsbelijdenis in beurtspraak 
- We zingen: Lied 642:1, 2 en 8 
 



- Dankgebed en voorbeden 
- We zingen: Lied 634 
 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel 


