
 
Bronkerkbrief 

 

 

Zondag  17 april 2022                                           Pasen                     
 

Orde van de dienst  

 

OM TE BEGINNEN 
 

Muziek 
 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan – 
 

Aanvangslied: Lied 632 Dit is de dag die de Heer 

heeft gemaakt 
 

Bemoediging en Groet      
 

- Moment van stilte - 
 

Drempelgebed 
 

40-dagen lied, uit Zangen van Zoeken en  
                          Zien, nr 704  ( z.o.z.)  
 

Terugblik op het 40-dagentijdproject,   
 

- kinderen gaan naar eigen ruimte - 
 

Kyriëgebed 
 

Glorialied: Lied 637 O vlam van Pasen, steek ons 
aan 
 

RONDOM HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Schriftlezing: Johannes 20 : 1 – 18                                                                                      
(door de Lector) 
 

 

Zingen: Lied 619 : 2, 3, 4, 5 en 6 Des morgens op de 
derde dag  
 
Overweging 
 

Zingen: Lied 642 Ik zeg het allen dat hij leeft 
 

RONDOM HET DELEN  
 

Dankgebed – voorbeden -  - stil gebed - Onze 
Vader uit Lied 1006 
 

Toelichting bij de collectedoelen ( door de diaken) 
 

- De kinderen komen terug - 
 

Uitnodiging te bloeien en te zaaien 
 
Zingen: Hosanna, hosanna, we maken een rij  
 

Slotlied: Lied 630 Sta op een morgen ongedacht 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan – 
 
 

ZENDING EN ZEGEN Beaamd door lied 634:  
U zij de glorie 

 

Allen gaan door de toren naar buiten, waar we 
elkaar groeten met de woorden: “De Heer is 
waarlijk opgestaan” 
 

Muziek 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds Eline van Iperen 
 
Ouderling van dienst: Ottolien Gelderloos  
 
Diaken:  Anne van de Vis 
 
Lector:  Bas van den Broek 
 
Organist: Jan Hamberg 
 

 
Bestemming  collecten: 
             1: Eigen Diaconie     
             2: Kerk 
 
   Uitgang: Stichting Schuldhulpmaatje Apeldoorn 
 
Diaconie: IBAN NL 72 RABO 0103115773  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie  o.v.v. 
uitgangscollecte  
 

Wij maken u er op attent dat deze kerkdienst met beeld wordt uitgezonden via You Tube



Veertig dagen (uit: Zangen van Zoeken en 
Zien, nr 704) 
 
Veertig dagen zijn voorbij nu  
en de winter is gegaan 
o wij wachten vol verlangen  
dat het groen van veld en akker  
tot nieuw leven op zal staan 
Refrein: Veertig dagen, weken, jaren 
wachten, weten en ervaren 
dat iets nieuws, verandering met vreugd’ en 
moeite samen ging. 
 
Veertig dagen zijn gegaan u 
soms een tocht door de woestijn, 
waar we leerden om te vragen 
hoe je duister kunt verjagen 
om met pasen klaar te zijn. 
Refrein:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


