
 
 

Zondag 17 april 2022  

1
e
 Paasdag 

Cadzand 

 

   Voorganger: ds. Vrouwkje Dees 

   Organist: dhr Gerrit van Oostenbrugge 

   Ambtsdrager: dhr Joop Dees 

   Lector: mw Nelly Verplanke 

   Kinderkring: Suzanne Smit 

 

   De 1
e
 collecte is bestemd voor kerk- rentmeesters en   

   Diaconie. De 2e voor KiA- Werelddiaconaat 

 

 De bloemen uit de dienst gaan met een groet van de 

   gemeente naar mw A.M. van de Luijster- van Dale, 

   Riet Masclee, Rob Goosen, Rie Barendse en 

   Ab en Ria Francke. 

 

 Na de dienst is er koffie en thee. 

 

   OM TE  BEGINNEN 

 

 Woord van welkom 

 

 Toelichting bij de bloemschikking 

 

 

 

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen 

ontstoken. 

a.     a.  We ontsteken de tafelkaarsen.  

                             

                                   . 

      Wij beiden  

      - onlosmakelijk met elkaar verbonden -  

      mogen ons gedragen weten  

      naar het licht van de nieuwe morgen. 

 

We zingen daarbij: LIED 970: 1 

 

We gaan staan  

 

   BEMOEDIGING en GROET 

 

OPENINGSLIED Lied: 601: 1 en 3  

Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 

we nemen weer plaats 

 

Kyriegebed met aansluitend gezongen  

   Heer ontferm u 3x 

   

Glorialied:  U zij de glorie  (melodie lied 634) 

 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, 

     ’      ngel af, 

heeft de steen genomen 

    ’     w         f. 

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, 

b ij ’    w    zi  , 

en zegt telkenkere: Christus overwint! 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

   zij      ’ ij  w z   

is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 



DIENST VAN HET WOORD 

 

Zondagsgebed 

 

de kinderen nemen het lichtje mee en gaan naar de       

kinderkring 

 

LEZING: Hooglied 3:1-6 en 4:8—5:1 (lector)  

 

3:1 's Nachts op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, 

maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. 
2
 Ik sta op, 

doorkruis de stad, zoek op pleinen en in straten naar 

mijn zielsbeminde,  

maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet.  
3
 Ik kom de wachters tegen die de stad doorkruisen: 

`Hebben jullie mijn zielsbeminde gezien?' 
4
 Nauwelijks ben ik ze voorbij, of ik vind mijn 

zielsbeminde!  

Ik pak hem vast en laat hem niet meer los voor ik hem 

binnengeleid heb in het huis van mijn moeder,  

in de kamer van haar die mij het leven schonk!
  

5
 Ik bezweer je, dochters van Jeruzalem, bij de        

gazellen en bij de hinden in het veld:  

wek de liefde niet, maar laat haar sluimeren zolang ze     

wil.  
 6

Hoor, wat komt daar uit de woestijn, gehuld in wolken   

van rook, van geurige mirre en wierook,  

van kruiden uit verre landen? 

  

4: 
8
Kom mee uit de Libanon, mijn bruid, kom mee uit 

de   Libanon,  

 kom; daal af van de top van de Amana, van de top van 

de  Senir en de Hermon,  

de bergen waar leeuwen legeren en panters huizen. 
9
Je hebt me van mijn zinnen beroofd, mijn zuster, mijn   

bruid!  

Je hebt me van mijn zinnen beroofd met één blik van je  

ogen, met één kraal van je snoer! 
10

Hoe heerlijk zijn je liefkozingen, mijn zuster, mijn 

bruid!  

Hoeveel zoeter zijn je liefkozingen dan wijn; de geur 

van je zalven gaat alle reukwerk te boven! 
11

 Je lippen druipen van honing, mijn bruid, honing en 

melk onder je tong,  

de geur van je kleren is als de geur van de Libanon. 
12

Een gesloten hof ben je, mijn zuster, mijn bruid, een 

gesloten hof, een verzegelde bron. 
13

 Je staat in bloei als een lusthof vol granaatbomen met 

kostelijke vruchten,  

vol hennabloemen en nardusplanten, 
14

nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, allerlei 

wierookbomen, mirre en aloë, de fijnste geurige 

kruiden. 

15
Je bent een bron in een tuin, een fontein van levend 

water, water dat stroomt van de Libanon. 
16

Zij Steek op, noordenwind, kom, zuidenwind, en blaas 

over mijn tuin, zodat de geuren zich verspreiden!  

Laat mijn lief in zijn tuin komen en er genieten van de 

kostelijke vruchten! 

 

5:
1
Ik ben al in mijn tuin, mijn zuster, mijn bruid, ik     

vergaar er mijn mirre en balsem,  

ik eet er mijn honingraat, ik drink er mijn wijn en mijn 

melk.  

Eet en drink, vrienden, en word dronken van de liefde! 

 

   LIED 630: 1, 2 en 3, Sta op een morgen ongedacht 

 

LIED 338: Halleluja 3 x 

 

LEZING: Johannes 20:1-18 (voorganger) 

 
1
Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala,  

in alle vroegte, terwijl het nog donker was,  

naar het graf  

en zag dat de steen voor de opening van het graf was 

weggehaald. 
2
IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling,  

die van wie Jezus hield.  

`Ze hebben de Heer uit het graf gehaald', zei ze.  

`Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!' 
3
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar 

het graf. 
4
IJlings liepen de twee er samen naartoe,  

maar de andere leerling liep harder dan Petrus  

en kwam het eerst bij het graf aan. 
5
Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er 

nog lagen.  

Maar hij ging niet naar binnen. 
6
Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan  

en ging meteen naar binnen.  

Hij zag hoe de doeken er nog lagen, 
7
maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt,  

niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag 

helemaal apart. 
8
Toen pas ging ook de andere leerling,  

die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen.  

Hij zag en kwam tot geloof. 
9
Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei:  

dat Hij uit de doden móést opstaan. 
10

Daarop gingen de leerlingen terug naar huis. 
11

Maria echter stond buiten bij het graf te huilen.  

En terwijl ze zo huilde, wierp ze een blik in het graf 
12

en zag daar twee in het wit geklede engelen zitten,  

de een aan het hoofdeinde,  



de ander aan het voeteneinde van de plaats waar Jezus 

had gelegen. 
13

Ze spraken haar aan: `Waarom huilt u zo?'  

Ze antwoordde: `Ze hebben mijn Heer weggehaald  

en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd!' 
14

Na deze klacht keerde ze zich om en zag Jezus staan,  

maar ze wist niet dat het Jezus was. 
15

Jezus vroeg: `Waarom huilt u zo? Zoekt u iemand?'  

In de mening dat het de tuinman was zei ze:  

`Heer, als u het bent die Hem hebt weggenomen,  

zeg me dan waar u Hem hebt neergelegd;  

dan kan ik Hem laten halen.' 
16

Jezus zei: `Maria!'  

Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei:  

`Rabboeni!' (Dat is het Hebreeuws voor: meester.) 
17

`Houd Me niet vast', zei Jezus. ` 

Ik moet nog opstijgen naar de Vader.  

Ga liever naar mijn broeders en zeg hun:  

"Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is,  

naar mijn God die ook jullie God is."' 
18

Daarop ging Maria van Magdala aan de leerlingen 

verkondigen:  

`Ik heb de Heer gezien',  

en ze vertelde hun wat Hij tegen haar gezegd had. 

 

  Lied: 629: 1, 2, 6 en 7 Ik ben in mijn hof gekomen 

  Organist 1x voorspelen 

    

Uitleg en verkondiging 

 

ORGELSPEL  

 

Lied: 642: 1,2,4,7  Ik zeg het allen dat Hij leeft         

 

DIENST VAN DE (HER)BEVESTIGING 

 

Ambtsdrager van dienst:  

Gemeente, tot twee keer toe heeft de kerkenraad 

bekend gemaakt dat Rob Goosen herbevestigd zal 

worden als diaken. Tevens dat Rie Barendse na 

vandaag als gemeentelid met een bijzondere opdracht 

haar werkzaamheden in Rozenoord zal voortzetten. 

Ria Francke wordt bevestigd als ouderling- 

kerkrentmeester en Riet Masclee als ouderling. 

Tevens doen zowel Ria als Riet vandaag belijdenis. 

Verder krijgen we nog versterking van Ab Francke als 

kerkrentmeester. 

 

We zijn blij dat zij bereid zijn deze taak op zich te 

willen nemen. Er zijn geen wettige bezwaren 

ingebracht tegen de benoeming. 

   

  

Inleiding:  (voorganger) 

 

Gebed voor de (her)bevestiging  

 

De ambtsdragers komen naar voren  uit de gemeente 

Vg: .......... 

  Herbevestiging 

 

Vg: .......... 

  Belijdenis 

 

  Vg: ........... 

  Zegen  

 

  Vg: ..........  

     Bevestiging 

  

   Zegen  

  

Vg : Woord tot de gemeente (gemeente gaat staan) 

   ................ 

wilt u hen in uw midden ontvangen, 

wilt u hen dragen in uw gebeden, 

wilt u met hen meewerken in de dienst van de Heer  

en hen hoog houden in hun ambt?  

Wat is daarop uw antwoord?  

Gemeente: JA, DAT WILLEN WIJ! 

 

We zingen: 345-2 Nu ik U heb gegeven 

   

   de kinderen komen terug 

    

       DIENST VAN DE GEBEDEN 

 

  Aankondiging Collecte, inzameling bij de uitgang 

 

  Dankgebed en Voorbede 

  Stil gebed, Onze Vader 

   

  SLOTLIED: 624 Christus onze Heer verrees 

 

  Heenzending en zegen 

 

a.: Amen 

 

 

AGENDA 

 

24 april 2022 10.00 uur,   

gezamenlijk dienst met PG De Brug te Cadzand,  

voorganger ds. de Beun 

 

Zie ook: www.pknzuidwesthoek.nl  


