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De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en  
reinheid. Deze zondag is 1e zondag van Pasen.  

Dienst 17 april 2022    
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
Organist: Ties Molenhuis     Lector: Jeanine Wolters 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor Max maakt mogelijk, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte voor 
het onderhoud. U bijdrage via Givt of in de kerk. Alvast hartelijk dank. 
 
Dienst 24 april 2022   
Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Dhr. C.M. Smits (Winsum) 
 
Bloemen 
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar fam. J. Kremer, Hoofdstraat 78. 
                                                                                                                                     
Paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden 20 april a.s. 
Graag nodigen we u/jou uit voor een gezellige middag in Het Anker op woensdagmiddag 20 april a.s. De 
middag zal in het teken staan van het Paasfeest en ds. Peter Israël zal een korte meditatie verzorgen. 
Natuurlijk gaan we ook samen zingen, koffie/thee drinken en gezellig praten. Het Anker, woensdag 20 
april, 15.00 - 17.00 uur. Opgeven bij Stijnie Smit, 0595 412784. Van harte welkom!  
 
De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 
 
 
ORDE VAN DIENST 17  APRIL 2022 
 
Trompet en orgel / Гра на трубі та органі : Trumpet Air van George Philipp Telemann (1681- 1767) 
Woord van welkom  
Співати  Lied: LB 600:1,2,4 Licht, ontloken aan het donker 
De Paaskaars wordt binnengebracht 
Groet, bemoediging en drempelgebed / Заохочення та привітання 
 
V De vrede van de Heer is met u allen! 
A En zijn vrede met u! 
 
V Onze hulp in de Naam van de Heer  
A die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
V Trouwe God, schenk ons het vertrouwen 

dat er een moment zal zijn 
zoals deze ochtend: Pasen. 

A Nieuw begin van leven 
aan dood en verdriet voorbij. 

V Geef ons het geloof 
dat we kracht zullen vinden 
om ons van het duister af te keren; 

A moed om op te staan en te gaan 
het licht van de nieuwe dag tegemoet. 
Amen. 

 
 

 
 
 

 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar 

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl 



 
Vervolg orde van dienst 
 
Співати  Lied: LB 534:1,2 U zij de glorie 
Gebed van de zondag / Молитва 
Project met de kinderen: Ben je klaar voor het feest? 
Lezing: Kinderverhaal 
Співати Projectlied: Een slinger van verhalen 
Lezing: Johannes 20:14-18 / Івана 20:14-18 
Співати  Lied: LB 630:1,4 Sta op! Een morgen ongedacht 
Verkondiging / Пояснення і проголошення 
Trompet en orgel: Gavotta van Archangelo Corelli  (1653-1713) / Гра на трубі та органі 
Співати  Lied: LB 642:1,4,7,8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
Het feest van de Doop / свято хрещення 
Lars en Arjen vullen de doopvont met water 
Співати  Ondertussen lied: AWN I,20 Laat de kind’ren tot Mij komen 
Inleiding 
Presentatie 
Співати Lied: Verbonden met vader en moeder, couplet 1 en 3 

 
Je bent een begrip aan het worden; steeds meer mensen noemen je naam;  
ook God begint jouw naam te roepen en dus zijn wij hier nu tezaam. Refrein 
Doopgebed / Молитва 
Geloofsbelijdenis: LB 340 b Ik geloof in God de Vader / віросповідання 
Geloften 
Doop en handoplegging / хрестити 
Overhandiging doopkaart en doopkaars 
Verwelkoming 
Співати Lied: Verbonden met vader en moeder, couplet 4 
Nu mag je gaan leven met mensen verbonden in liefde en trouw 
omdat zij vandaag bij dit dopen Gods Naam legden naast die van jou.  
Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest  
want jij bent gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
подяки  Danken voor de nieuw geborenen 
Ontsteken van kaarsen en lichtjes 
Співати Ondertussen zingen we: LB 216:1,2,3 Dit is een morgen als ooit de eerste 
Bericht van overlijden / повідомлення про смерть 
Співати Lied: LB 576 b:6  
Viool en piano: Melody van Miroslav Skoryk (1938-2020) Oekraïense componist / фортепіано і скрипка 
Voorbeden, stil gebed / Подяки і молитви, Тиха молитва, Отче наш 
We luisteren naar het Onze Vader in het Oekraïens, Otce Nas, en bidden het mee in ons hart 
Otce Nas (Onze Vader) uitgevoerd door het Utrechts Byzantijns Koor: 
https://www.utrechtsbyzantijnskoor.nl/index.php/nl/85-ukb-artikelen/audios/257-otce-nas-onze-vader 
(Kiev-zangwijze) 
Співати Slotlied: LB 416:1,3,4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
Eerste en laatste regel door allen 
Middelste twee regels: vers 1 mannen, vers 3 vrouwen, vers 4 allen 
Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’ / Звільнення та благословення 
Trompet en orgel: Trumpet Voluntary van Jeremiah Clarke (1674-1701) Гра на трубі та органі 

 

https://www.utrechtsbyzantijnskoor.nl/index.php/nl/85-ukb-artikelen/audios/257-otce-nas-onze-vader

