
        LUTHERSE KERK  APELDOORN 
             
      zondag 4 april 2021 
 
          Eerste Paasdag 
                
        muziekdienst 12.00 uur 

                
 
Welkom en mededelingen 
 
Consistoriegebed 
 
Klokgelui, waarna  
Intochtshymne  
bij het aansteken van de Paaskaars 
 
Lied Zingende Gezegend 151  
'Brandend van verlangen' 
(t. André Troost  m. GLENFINLAS - Gezang 463) 
 
 Brandend van verlangen 
 witte toorts van licht 
 midden in een lange 
 doodsnacht opgericht. 
 
 Kaars van God gegeven 
 schitter in dit uur, 
 Christus wees ons leven 
 wees ons vreugdevuur! 
 
 Duister zijn de dagen, 
 donker is de tijd, 
 haast niet te verdragen 
 wat ten hemel schreit.    
 
 Waakvlam van de vrede 
 wachter in de nacht 
 vuurkolom die heden 
 waakt en op ons wacht.   
 
 Licht dat uit de doden, 
 uit de nacht verrijst, 
 vlam die niet te doven 
 naar de dag verwijst.     
 
 Brandend van verlangen 
 toont Gij Gods gezicht: 
 liefde, ombevangen, 
 vrolijk levenslicht.     
 
 

 Kaars van God gegeven 
 schitter in dit uur, 
 Christus wees ons leven 
 wees ons vreugdevuur! 
 
Voorbereiding: 
lector:  In de naam van de Vader en de Zoon  
  en de heilige Geest! 
gem.:  Amen! 
l: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
l:  bidt een voorbereidingsgebed 
g:  MACHTIGE GOD, SCHENK ONS UW GENADE! 
l:  Amen 
l:  leest de intochtsantifoon:  
 
 Dit is de dag die moest komen 
 hoog tij, zonovergoten 
 dag van bevrijding en opstaan 
 dag van zingen en dank. 
 
 Dank aan Hem, Hij is goed. 
 Hij is vriend voor het leven  (Huub Oosterhuis, Psalm 118 - slot) 
 
 
g:  zingt het introïtuslied: Gezang 601  
'Licht dat ons aanstoot in de morgen' 
(tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen) 
 
 

 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 



Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
 
v: herhaalt de intochtsantifoon 
 

 
 
 
Kyrie 
v: roept op tot lofprijzing en gebed 
 
(staande zingen we:)  

 

  
(Gezang 302:1) 
 
      God in den hoog' alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 

 
 
 
 
 

Groet en gebed  (we blijven staan) 

 
         De    Heer    met    u     al-len!            Zijn  Geest met  uw  geest 
 
v:  bidt het zondagsgebed (staande)  (tekst: Huub Oosterhuis) 
 
Eeuwige, 
dit is de dag die Gij hebt gemaakt, 
de dag dat Gij uw zoon Israël 
door de zee hebt geleid, 
de dag waarop Gij uw Zoon Jezus 
verheerlijkt hebt. 
Gezegend zijt Gij 
die ons nieuwe hoop 
op leven en toekomst geeft. 
Gezegend zijt Gij 
om deze dag 
waarop uw schepping herademt 
en mensen mogen weten 
dat uw liefde voor ons 
sterker is dan alle dood 
en duren zal, 
deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven 
AMEN 
 
 
Inleiding op de lezingen en de muziek 
 
 
Musica pro Deo:  
Uit Oratorium Messiah -  
Georg Friedrich Händel (1685-1759)  
 
Aria:  But thou didst not leave his soul in hell (sopraan) 
op een tekst uit Psalm 16,10.  
Net als in het eerste deel van Messiah schildert 
Charles Jennings, Händel's tekstschrijver, de 
gebeurtenissen (bij de Opstanding van Jezus)vooral 
in termen van Oudtekstamentische teksten 
 
But Thou didst not leave His soul in hell;  
nor didst Thou suffer Thy Holy One to see 
corruption 
 
Want Gij liet mijn ziel niet over aan de hel,  
geeft geen verderf te zien aan uw heilige. 
 
 
 
Eerste lezing: 1 Samuël 16, 13b-23 
 
13	   De	  Geest	  van	  de	  ENE	  grijpt	  David	  aan	  	  
	   vanaf	  die	  dag	  en	  opwaarts;	  	  
	   Samuël	  staat	  op	  	  
	   en	  gaat	  terug	  naar	  Rama.	  	  
	  



••	  	  
14	   De	  Geest	  van	  de	  ENE	  is	  van	  Saul	  geweken,-‐	  	  
	   en	  nu	  overweldigt	  hem	  een	  boze	  geest	  	  
	   	   van	  bij	  de	  ENE.	  	  
15	   Sauls	  dienaren	  zeggen	  tot	  hem:	  	  
	   zie	  toch,	  een	  boze	  geest	  Gods	  overweldigt	  je;	  	  
16	   zegge	  toch	  onze	  heer,-‐	  	  
	   	   je	  dienaren	  zijn	  voor	  je	  aanschijn:	  	  
	   dat	  ze	  zoeken	  naar	  	  
	   een	  man	  	  
	   die	  weet	  te	  spelen	  op	  de	  harp;	  	  
	   geschieden	  zal	  het:	  	  
	   wanneer	  een	  boze	  geest	  Gods	  over	  je	  woedt	  	  
	   zal	  hij	  met	  zijn	  hand	  spelen	  	  
	   	   en	  gaat	  het	  je	  beter!	  	  
•	  	  
17	   Dan	  zegt	  Saul	  tot	  zijn	  dienaren:	  	  
	   ziet	  toch	  voor	  mij	  uit	  	  
	   naar	  een	  man	  die	  goed	  is	  in	  spelen	  	  
	   en	  laat	  hem	  tot	  mij	  komen!	  	  
18	   Een	  van	  de	  jongens	  antwoordt	  en	  zegt:	  	  
	   zie,	  gezien	  heb	  ik	  een	  zoon	  van	  Jesse	  	  
	   	   de	  Betlehemiet	  	  
	   die	  weet	  te	  spelen,	  	  
	   	   die	  een	  held	  van	  vermogen	  is,	  	  
	   een	  man	  van	  strijd,	  verstandig	  van	  taal	  	  
	   	   en	  een	  man	  van	  gestalte:	  	  
	   de	  ENE	  is	  met	  hem!	  	  
19	   Dan	  zendt	  Saul	  boden	  tot	  Jesse;	  	  
	   hij	  laat	  zeggen:	  	  
	   zend	  tot	  mij	  je	  zoon	  David	  	  
	   	   die	  bij	  het	  wolvee	  is!	  	  
20	   Jesse	  neemt	  een	  ezel,	  een	  brood,	  een	  zak	  wijn	  	  
	   en	  één	  geitenbokje,-‐	  	  
	   en	  zendt	  dat	  alles	  	  
	   	   door	  de	  hand	  van	  zijn	  zoon	  David	  	  
	   	   naar	  Saul.	  	  
21	   Zo	  komt	  David	  bij	  Saul	  aan	  	  
	   en	  staat	  voor	  zijn	  aanschijn;	  	  
	   hij	  krijgt	  hem	  zeer	  lief,	  	  
	   en	  hij	  wordt	  voor	  hem	  drager	  	  
	   	   van	  zijn	  spullen.	  	  
22	   Saul	  zendt	  bericht	  	  
	   naar	  Jesse	  om	  te	  zeggen:	  	  
	   moge	  toch	  David	  	  
	   	   voor	  mijn	  aanschijn	  blijven	  staan,	  	  
	   want	  hij	  heeft	  genade	  gevonden	  in	  mijn	  ogen!	  	  
23	   En	  het	  geschiedde:	  	  
	   wanneer	  Gods	  geest	  in	  Saul	  woedde	  	  
	   nam	  David	  de	  harp	  	  
	   	   en	  bespeelde	  hij	  die	  met	  zijn	  hand;	  	  
	   dat	  gaf	  Saul	  verlichting	  en	  deed	  hem	  goed,	  	  
	   en	  de	  boze	  geest	  week	  van	  over	  hem.	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psalmgezang: Psalm 153  (André Troost) 
'Looft alle volken, zegent nu de Heer' 
 

 

 
 
 
Epistellezing: Kolossenzen 3, 1-4 
 
1	   Als	  ge	  met	  de	  Gezalfde	  	  
	   opgewekt	  zijt,	  zoekt	  dan	  	  
	   de	  dingen	  die	  hierboven	  zijn,	  	  
	   waar	  de	  Gezalfde	  is,	  	  
	   ‘ter	  rechterhand	  van	  God	  gezeten’	  (Ps	  110,1).	  	  
2	   Zint	  op	  de	  dingen	  boven,	  	  
	   niet	  op	  de	  dingen	  op	  de	  aarde.	  	  
3	   Want	  ge	  zijt	  gestorven,	  	  
	   en	  uw	  leven	  is	  met	  de	  Gezalfde	  	  
	   verborgen	  in	  God.	  	  
4	   Wanneer	  de	  Gezalfde	  verschijnt,	  	  
	   ons	  leven,	  	  
	   dan	  zult	  ook	  gíj	  met	  hem	  verschijnen	  	  
	   in	  heerlijkheid.	  	  
 
Musica pro Deo:  
Uit Oratorium Messiah - Georg Friedrich Händel 
Chorus 'Since by man came death' 
 
Since by man came death,  
by man came also the resurrection of the dead.  
For as in Adam all die, even so in Christ shall all be 
made alive. (1 Korintiërs 15, 21-22) 
 
Want zoals door een mens het sterven is,  
is ook door een mens  de opstanding van doden.  
Want zoals ‘in Adam’ allen sterven,  
zo zullen ook ‘in de Christus’ allen levend worden gemaakt.	   



Vers voor het evangelie 
V:	  	  	   	   	  	  	  Gij	  laat	  niet	  toe	  dat	  ik	  val	  in	  het	  niets.	  
	   Gij zult mij leren te overleven. 
 Onder uw ogen leef ik op 
g: 

 

       Hal - le - lu -   ja       Hal - le - lu -   ja 
 
(allen staan op) 
 
Evangelielezing: Marcus	  16,	  1-‐8b	  
	  
En	  als	  de	  sabbat	  afloopt,	  	  

	   kopen	  Maria	  Magdalena,	  	  
	   Maria	  van	  Jakobus,	  en	  Salome,	  	  
	   balsems	  	  
	   en	  komen	  hem	  zalven.	  	  
2	   Zeer	  vroeg	  op	  de	  eerste	  van	  de	  week	  	  
	   komen	  zij	  aan	  bij	  de	  gedenkplaats,	  	  
	   bij	  het	  opgaan	  van	  de	  zon.	  	  
3	   Ze	  hebben	  tot	  elkaar	  gezegd:	  	  
	   wie	  zal	  voor	  ons	  de	  steen	  wegwentelen	  	  
	   van	  de	  poort	  van	  de	  gedenkplaats?-‐	  	  
4	   en	  nu	  ze	  opkijken	  	  
	   aanschouwen	  ze	  dat	  hij	  is	  weggewenteld,	  	  
	   de	  steen,-‐	  	  
	   hoewel	  hij	  heel	  groot	  is	  geweest	  (Gen.	  29,2).	  	  
5	   Als	  ze	  de	  gedenkplaats	  binnenkomen	  	  
	   zien	  ze	  aan	  de	  rechterkant	  	  
	   een	  jongeman	  zitten,	  	  
	   met	  een	  witte	  mantel	  omgeworpen,	  	  
	   en	  ze	  zijn	  stomverbaasd.	  	  
6	   Maar	  hij	  zegt	  tot	  hen:	  	  
	   niet	  zo	  verbaasd!-‐	  	  
	   Jezus	  zoekt	  ge,	  de	  Nazarener,	  	  
	   die	  gekruisigd	  is?-‐	  	  
	   hij	  is	  opgewekt,	  hij	  is	  niet	  hier;	  	  
	   zie,	  dit	  is	  de	  plaats	  	  
	   waar	  ze	  hem	  hebben	  gelegd;	  	  
7	   nee,	  gaat	  heen,	  zegt	  aan	  zijn	  leerlingen	  	  
	   en	  aan	  Petrus	  	  
	   dat	  hij	  u	  voorgaat	  naar	  Galilea;	  	  
	   daar	  zult	  ge	  hem	  zien,	  	  
	   zoals	  hij	  u	  heeft	  gezegd!	  	  
8	   En	  naar	  buiten	  gekomen	  	  
	   vluchten	  ze	  weg	  van	  de	  gedenkplaats,-‐	  	  
	   want	  siddering	  en	  ontzetting°	  	  
	   heeft	  hen	  bevangen;	  	  
	   en	  ze	  zeggen	  aan	  niemand	  iets,	  	  
	   want	  ze	  zijn	  gaan	  vrezen.	  	  
	  
8A	   Maar	  alle	  dingen	  die	  	  
	   afgekondigd	  zijn	  	  
	   verkondigen	  zij	  beknopt	  	  
	   aan	  degenen	  rondom	  Petrus.	  	  
8B	   Maar	  daarna	  	  
	   zendt	  ook	  Jezus	  zelf	  	  
	   door	  hen	  	  
	   van	  oost	  tot	  west	  	  

	   de	  heilige	  en	  onbederflijke	  prediking	  	  
	   uit	  	  
	   van	  de	  eeuwige	  redding.	  	  
	   Amen.	  	  
	  
tot	  zover	  ......	  
g: 

 

       Lof   zij    de  Heer       Lof   zij    de  Heer  
 
 
Minipreek 
 
 
Musica pro Deo:  
Uit Oratorium Messiah -  
Georg Friedrich Händel (1685-1759)  
 
Aria: How beautiful are the  (altus) 
	  
How beautiful are the feet of them 
that preach the gospel of peace, 
and bring glad tidings 
glad tidings of good things. 
 
Hoe lieflijk zijn de voeten van hen  
de het evangelie van vrede verkondigen 
en goede tijding brengen.  (Jesaia 52,7 en Romeinen 10,15) 
 
 
Credo 

 

	  



 

 
 

  
 
 
Opwekking tot geven 
 
Uw bijdrage is broodnodig! 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekening nummer NL93ABNA05311127818 
t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Lutherse Kerk 
Apeldoorn 
 
 
 
Musica pro Deo ter voorbereiding op de gebeden   
Uit Oratorium Messiah -  
Georg Friedrich Händel (1685-1759)  
Aria: Thou art gone up on high (alt) op een tekst uit 
Psalm 68,19: "Gij zijt opgevaren naar de hoge; Gij 
hebt gevangenen meegevoerd". 
Met dit vers verwijst de Kerk vanouds naar het 
myterieuze verblijf van de gestorven Heer in de hel 
waar hij, zoals 1 Petrus 3, 19 zegt, heeft "gepredikt 
tot de geesten in de gevangenis" en waar hij bij zijn 
opstanding doden heeft opgewekt en meegevoerd 
naar boven. Dat dit een raadselachtige gebeurtenis is 
blijkt wel uit het feit dat er in onze Geloofsbelijdenis 
naar verwezen wordt: "nedergedaald der helle". In 
de Geloofsbelijdenis staan namelijk voornamelijk 
dingen waarover de Vroege Kerk fel heeft 
gedebatteerd (zoals over "die ontvangen is van de 
heilige Geest, geboren uit de maagd Maria") en 



waarover de finale 'afspraken' zijn vastgelegd in twee 
Credo-teksten (Apostolische Geloofsbelijdenis en de 
Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel). 
 
Though art gone up on high;  
Thou hast led captivity captive,  
and received gifts for men;  
yea, even from Thine enemies,  
that the Lord God might dwell among them.  
(Psalm 68:18) 
 
Gij zijt opgevaren naar de hoge;  
Gij hebt gevangenen meegevoerd 
Gij hebt gaven in ontvangst genomen van mensen 
ja ook van uw vijanden, 
opdat de Heer ook onder hen moge wonen. 
 
 
Gebeden 
 
gebed over de gaven 
 
voorbeden (telkens met gezongen responsie) 

 
 
stil gebed   
 
v: Onze Vader  
g: DIE IN DE HEMELEN ZIJT, 
 UW NAAM WORDE GEHEILIGD,  
 UW RIJK KOME, 
 UW WIL GESCHIEDE,  
 GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP AARDE; 
 GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD; 
 EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,  
 GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN; 
 EN LAAT ONS NIET IN VERZOEKING KOMEN,  
 MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slotlied: Gezangen voor Liturgie 532 
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1955) 
Muziek: Georg Friedrich Handel (1685-1759)  
(uit het oratorium Judas Maccabeus) 
 
 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
Daald' een engel af, 
Heeft de steen genomen 
Van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
Blijd' en welgezind, 
En zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
 
 
Heenzending en zegen  
beantwoord met (allen): 

 
 
 
Sortie:  
 
 
 
In deze dienst: 
 
Sopraan: Iris Bouman 
Altus: Jochem Baas 
Tenor: Theo van Willigenburg 
Bariton: Koos Mechielsen 
 
Leeflangorgel en kistorgel: Maurits Bunt 
Viool: Cornelie Wannee 
 
Voorganger: ds Pieter Oussoren 
Ouderling: Paul Roomer 
Diaken: Lisette Roomer 
Koster: Huib van Iwaarden 
 
 
 
 

 


