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Welkom en mededelingen 
 
Consistoriegebed 
 
Klokgelui, waarna  
Intochtshymne  
bij het aansteken van de Paaskaars 
 
Gezang 637  'O vlam van Pasen, steek ons aan' 
(tekst: André Troost) 
	  
(solo) 

	  
	  
De Vader laat niet in het graf 
zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
Hij tilt het uit de kille grond – 
het loopt als vuur de wereld rond. 
 
(solo) 
De oude nacht voorgoed gedood, 
de toekomst kleurt de morgen rood; 
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 
 
Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
	  
	  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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)  
 
Recitative 'Behold, I tell you a mystery' 
(Bariton: Ardaan Dercksen) 
 
Behold, I tell you a mystery:  
We shall not all sleep; but we shall all be changed, in 
a moment, in a twinkling of an eye, at the last 
trumpet!  (1 Korintiërs 15, 51-52a) 
 
Zie, wat ik zeg is een geheimenis:  
wij zullen niet allen ontslapen  
maar wel allen veranderd worden,  
in ‘een punt des tijds’, in een oogwenk,  
bij de laatste bazuin;  
 
 
Aria: 'The trumpet shall sound' 
(Baritone: Dierick Aartsen 
Trompet: Christian Jongepier) 
 
The trumpet shall sound,  
and the dead shall be raised incorruptible,  
and we shall be changed. 
For this corruptible must put on incorruption,  
and this mortal must put on immortality.  
(1 Korintiërs 15, 52b-53) 



 
De bazuin zal schallen  
en de doden zullen worden opgewekt tot onvergankelijkheid  
en wij, wij zullen worden veranderd.  
Want dit vergankelijke moet worden bekleed  
met onvergankelijkheid  
en dit sterfelijke  
moet worden bekleed met onsterfelijkheid 
 
 
Eerste lezing: Exodus 14, 13-27 
 
13	   Maar	  Mozes	  zegt	  tot	  de	  gemeente:	  	  
	   vreest	  niet,	  	  
	   houdt	  stand,-‐	  	  
	   ziet	  uit	  naar	  de	  redding	  door	  de	  ENE,-‐	  	  
	   die	  hij	  heden	  aan	  u	  zal	  doen;	  	  
	   want	  	  
	   zoals	  ge	  de	  Egyptenaren	  heden	  hebt	  gezien	  	  
	   zult	  ge	  er	  niet	  aan	  toevoegen	  
	   	   ze	  nógmaals	  te	  zien,	  tot	  in	  eeuwigheid!-‐	  	  
14	   de	  ENE	  zal	  voor	  u	  strijden	  	  
	   en	  ú	  hebt	  te	  zwijgen!	  	  
•	  	  
15	   Dan	  zegt	  de	  ENE	  tot	  Mozes:	  	  
	   wat	  schreeuw	  je	  tot	  míj!-‐	  	  
	   spreek	  tot	  de	  zonen	  Israëls	  	  
	   	   dat	  ze	  moeten	  opbreken!-‐	  	  
16	   en	  jijzelf:	  	  
	   hef	  je	  staf	  omhoog;	  	  
	   strek	  je	  hand	  uit	  over	  de	  zee	  en	  klief	  hem;	  	  
	   dan	  komen	  de	  zonen	  Israëls	  	  
	   beneden	  door	  de	  zee	  op	  het	  droge!-‐	  	  
17	   en	  ik,	  	  
	   ziedaar,	  ik	  versterk	  het	  hart	  van	  Egypte	  	  
	   zodat	  ze	  hen	  achterna	  komen;	  	  
	   dan	  zal	  ik	  gloriëren,	  	  
	   	   door	  Farao	  en	  heel	  zijn	  legermacht,	  	  
	   zijn	  wagens	  en	  zijn	  ruiters;	  	  
18	   weten	  zullen	  ze,	  de	  Egyptenaren,	  	  
	   	   dat	  ik	  de	  ENE	  ben!,	  	  
	   als	  ik	  glorieer	  door	  Farao,	  	  
	   zijn	  wagens	  en	  zijn	  ruiters!	  	  
19	   Dan	  breekt	  op:	  	  
	   de	  engel	  Gods	  	  
	   die	  ging	  voor	  het	  aanschijn	  van	  Israëls	  leger,	  	  
	   en	  gaat	  áchter	  hen	  mee;	  	  
	   ook	  breekt	  op:	  	  
	   de	  staande	  wolk,	  van	  voor	  hun	  aanschijn,	  	  
	   en	  gaat	  áchter	  hen	  staan.	  	  
20	   Hij	  komt	  	  
	   tussen	  het	  leger	  van	  Egypte	  	  
	   en	  het	  leger	  van	  Israël,-‐	  	  
	   zo	  is	  er	  de	  wolk	  én	  het	  duister	  	  
	   en	  verlicht	  hij	  de	  nacht;	  	  
	   de	  een	  is	  de	  ander	  niet	  genaderd,	  	  
	   	   heel	  de	  nacht.	  	  
21	   Dan	  strekt	  Mozes	  zijn	  hand	  uit,	  	  
	   over	  de	  zee,	  	  
	   en	  de	  ENE	  laat	  de	  zee	  leeglopen	  	  

	   	   door	  een	  machtige	  oosterstorm,	  	  
	   	   heel	  de	  nacht,	  	  
	   en	  hij	  maakt	  de	  zee	  tot	  droog	  land;	  	  
	   de	  wateren	  worden	  gekloofd.	  	  
22	   Zo	  komen	  de	  zonen	  Israëls	  	  
	   	   beneden	  door	  de	  zee	  op	  het	  droge;	  	  
	   de	  wateren	  zijn	  voor	  hen	  een	  muur,	  	  
	   rechts	  van	  hen	  en	  links	  van	  hen!	  	  
23	   De	  Egyptenaren	  jagen	  hen	  na	  	  
	   	   en	  komen	  hen	  achterna,-‐	  	  
	   elk	  paard	  van	  Farao,	  	  
	   zijn	  wagens	  en	  zijn	  ruiters,-‐	  	  
	   tot	  onder	  in	  de	  zee.	  	  
24	   Het	  geschiedt	  in	  de	  ochtendwake:	  	  
	   de	  ENE	  richt	  zich	  naar	  Egyptes	  leger	  	  
	   in	  een	  zuil	  van	  vuur	  en	  wolken,-‐	  	  
	   en	  maakt	  een	  warboel	  	  
	   van	  Egyptes	  legerkamp.	  	  
25	   Hij	  laat	  het	  wiel	  van	  zijn	  wagens	  	  
	   wijken	  	  
	   en	  laat	  hem	  slechts	  zwaar	  vooruitkomen;	  	  
	   dan	  zegt	  Egypte:	  	  
	   ik	  moet	  vluchten	  voor	  Israëls	  aanschijn,	  	  
	   want	  de	  ENE	  	  
	   voert	  voor	  hen	  oorlog	  met	  Egypte!	  	  
•	  	  
26	   De	  ENE	  zegt	  tot	  Mozes:	  	  
	   strek	  je	  hand	  uit	  over	  de	  zee,-‐	  	  
	   dan	  keren	  de	  wateren	  terug	  over	  Egypte,	  	  
	   over	  zijn	  wagens	  en	  over	  zijn	  ruiters!	  	  
27	   Mozes	  strekt	  zijn	  hand	  uit	  over	  de	  zee:	  	  
	   en	  de	  zee	  keert,	  tegen	  de	  ochtendwending,	  	  
	   	   in	  zijn	  stroombed	  terug,	  	  
	   terwijl	  de	  Egyptenaren	  vluchten,	  	  
	   	   hem	  tegemoet;	  	  
	   dan	  schudt	  de	  ENE	  Egypte	  af,	  	  
	   	   midden	  in	  de	  zee.	  	  
 
 
Psalmreciet: uit Psalm 114, 5-8 
(Bijbel in Gewone Taal) 
 
Zee, waarom ben je gevlucht? 
Jordaan, waarom stroomde je niet meer? 
Bergen en heuvels, wat is er gebeurd? 
Waarom sprongen jullie op als lammetjes? 
 
Wij vluchtten voor de Heer, 
wij sprongen op voor de God van Israël. 
 
De hele aarde moet voor hem beven! 
Want hij maakt van stenen een stromende bron, 
van rotsen maakt hij een rivier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Psalmgezang: Psalm 118  (Bernard Huijbers) 
 
De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof de Heer mijn leven lang. 
Des Heren hand is hoog verheven, 
des Heeren rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des Heren werk 
 
Dit is de dag die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef than het heil door ons verbeid. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
O God, U roemen wijd en zijn. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
 
 
 
Epistellezing:  
1 Korintiërs 15, 19-22 en 51-57 
	  
	  
19	   Als	  we	  alleen	  in	  dit	  leven	  	  
	   ‘in	  Christus’	  vol	  hoop	  zijn,	  	  
	   zijn	  we	  de	  erbarmelijkste	  van	  alle	  mensen.	  	  
20	   Maar	  nu	  (geldt):	  Christus	  is	  opgewekt	  	  
	   uit	  doden,-‐	  	  
	   als	  eersteling	  van	  wie	  ontslapen	  zijn.	  	  
21	   Want	  daar	  door	  een	  mens	  het	  sterven	  is,	  	  
	   is	  ook	  door	  een	  mens	  	  
	   de	  opstanding	  van	  doden.	  	  
22	   Want	  zoals	  ‘in	  Adam’	  allen	  sterven,	  	  
	   zo	  zullen	  ook	  ‘in	  de	  Christus’	  	  
	   allen	  levend	  worden	  gemaakt.	  	  
23	   Maar	  ieder	  in	  de	  eigen	  opstelling:	  	  
	   als	  eersteling	  Christus,	  	  
	   vervolgens	  in	  zijn	  tegenwoordigheid	  	  
	   zij	  die	  van	  de	  Christus	  zijn;	  	  
	  
51	   Zie,	  wat	  ik	  zeg	  is	  een	  geheimenis:	  	  
	   wij	  zullen	  niet	  allen	  ontslapen	  	  
	   maar	  wel	  allen	  veranderd	  worden,	  	  
52	   in	  ‘een	  punt	  des	  tijds’,	  in	  een	  oogwenk,	  	  
	   bij	  de	  laatste	  bazuin;	  	  
	   de	  bazuin	  zal	  immers	  schallen	  	  
	   en	  de	  doden	  zullen	  worden	  opgewekt	  	  
	   tot	  onvergankelijkheid	  	  
	   en	  wij,	  wij	  zullen	  worden	  veranderd.	  	  
53	   Want	  dit	  vergankelijke	  	  
	   moet	  worden	  bekleed	  	  
	   met	  onvergankelijkheid	  	  
	   en	  dit	  sterfelijke	  	  
	   moet	  worden	  bekleed	  met	  onsterfelijkheid.	  	  
54	   Maar	  wanneer	  dit	  vergankelijke	  	  
	   bekleed	  zal	  zijn	  met	  onvergankelijkheid	  	  

	   en	  dit	  sterfelijke	  	  
	   bekleed	  zal	  zijn	  met	  onsterfelijkheid,	  	  
	   dan	  zal	  het	  woord	  geschieden	  	  
	   dat	  geschreven	  is:	  	  
	   ‘verzwolgen	  is	  het	  sterven	  	  
	   door	  de	  overwinning;	  	  
55	   sterven,	  waar	  is	  je	  overwinning,	  	  
	   sterven,	  waar	  is	  je	  angel?’	  (Jes.	  25,8;	  Hos.	  13,14)	  	  
56	   De	  angel	  van	  het	  sterven	  is	  de	  zonde,	  	  
	   en	  de	  kracht	  van	  de	  zonde	  is	  de	  wet;	  	  
57	   maar	  God	  zij	  gedankt	  	  
	   die	  ons	  de	  overwinning	  geeft	  	  
	   door	  onze	  Heer,	  Jezus	  Christus.	  	  
	  
 
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:	  Weerlozen	  wil	  de	  ENE	  bewaren,	  	  
	   ik	  kon	  niets	  meer:	  	  
	   hij	  was	  het	  die	  mij	  redde.	  	  
g: 

 

       Hal - le - lu -   ja       Hal - le - lu -   ja 
	  
V:	  	  Ik	  mag	  wandelen	  	  
	   	   voor	  het	  aanschijn	  van	  de	  ENE,	  	  
	   in	  de	  landouwen	  	  
	   van	  wie	  leven!	  (Psalm 116, 6 en 9) 

    Halleluja! 
g: 

 

       Hal - le - lu -   ja       Hal - le - lu -   ja 
 
(allen staan op) 
 
 
 
 
 
 



Evangelielezing: Matteüs	  28,	  1-‐17	  
	  
Laat	  op	  sabbat,	  	  

	   in	  het	  oplichten	  van	  de	  eerste	  	  
	   van	  de	  sabbatsweek,	  	  
	   komt	  Maria	  Magdalena,	  	  
	   en	  ook	  de	  andere	  Maria,	  	  
	   om	  het	  graf	  te	  aanschouwen.	  	  
2	   En	  zie,	  er	  geschiedt	  een	  groot	  beven.	  	  
	   Want	  een	  engel	  van	  de	  Heer	  	  
	   daalt	  neer	  uit	  de	  hemel,	  	  
	   komt	  naderbij,	  wentelt	  de	  steen	  weg	  	  
	   en	  gaat	  er	  bovenop	  zitten.	  	  
3	   Maar	  zijn	  aanzien	  is	  als	  een	  bliksem,	  	  
	   en	  zijn	  kleding	  wit	  als	  sneeuw.	  	  
4	   Maar	  van	  de	  vrees	  voor	  hem	  	  
	   béven	  de	  bewaarders	  	  
	   en	  worden	  ze	  als	  doden.	  	  
5	   Maar	  ten	  antwoord	  zegt	  de	  engel	  	  
	   tot	  de	  vrouwen:	  weest	  gíj	  niet	  bevreesd;	  	  
	   ik	  weet	  immers	  dat	  ge	  Jezus	  zoekt,	  	  
	   de	  gekruisigde;	  	  
6	   hij	  is	  niet	  hier,	  want	  hij	  is	  opgewekt,	  	  
	   zoals	  hij	  heeft	  gezegd;	  	  
	   hierheen,	  ziet	  de	  plek	  waar	  hij	  heeft	  gelegen;	  	  
7	   en	  maakt	  haastig	  voort	  en	  zegt	  	  
	   aan	  zijn	  leerlingen	  	  
	   dat	  hij	  is	  opgewekt	  uit	  de	  doden,	  	  
	   en	  zie,	  hij	  gaat	  u	  vóór	  	  
	   naar	  Galilea,-‐	  	  
	   dáár	  zult	  ge	  hem	  zien;	  	  
	   zie,	  dit	  had	  ik	  u	  te	  zeggen!	  	  
8	   En	  haastig	  gaan	  ze	  weg	  van	  de	  gedenkplaats,	  	  
	   in	  vreze	  en	  grote	  vreugde,	  	  
	   en	  snellen	  heen	  om	  het	  	  
	   aan	  zijn	  leerlingen	  te	  verkondigen.	  	  
9	   En	  zie,	  	  
	   Jezus	  treedt	  haar	  (de	  vrouwen)	  tegemoet	  	  
	   en	  zegt:	  met-‐vreugde-‐gegroet!	  	  
	   Zij	  komen	  nader,	  grijpen	  zijn	  voeten	  vast	  	  
	   en	  brengen	  hem	  hulde.	  	  
10	   Dán	  	  
	   zegt	  Jezus	  tot	  hen:	  vreest	  niet!-‐	  	  
	   gaat	  heen,	  	  
	   verkondigt	  aan	  mijn	  broeders	  	  
	   dat	  ze	  moeten	  weggaan	  naar	  Galilea,	  	  
	   en	  dáár	  zullen	  ze	  mij	  zien!	  	  
11	   Maar	  terwijl	  zij	  voortmaken,	  	  
	   zie,	  enkelen	  van	  de	  tempelwacht	  	  
	   komen	  de	  stad	  in	  	  
	   en	  verkondigen	  aan	  de	  heiligdomsoversten	  	  
	   alles	  wat	  is	  geschied.	  	  
12	   En	  samengebracht	  met	  de	  oudsten	  	  
	   nemen	  zij	  een	  raadsbesluit	  	  
	   en	  geven	  rijkelijk	  zilverlingen	  	  
	   aan	  de	  soldaten,	  	  
13	   zeggend:	  zegt	  dat	  zijn	  leerlingen	  	  
	   vannacht	  toen	  wij	  sliepen	  	  
	   hem	  zijn	  komen	  stelen!-‐	  	  
14	   en	  mocht	  dit	  gehoord	  worden	  	  

	   bij	  de	  landvoogd,	  	  
	   dan	  zullen	  wíj	  hem	  overreden	  	  
	   en	  zo	  doen	  dat	  gíj	  geen	  zorgen	  krijgt!	  	  
15	   Maar	  zij	  nemen	  de	  zilverstukken	  aan	  	  
	   en	  doen	  zoals	  zij	  onderricht	  zijn.	  	  
	   Dit	  woord	  is	  bij	  Judeeërs	  verbreid	  	  
	   tot	  op	  vandaag.	  	  
16	   Maar	  de	  elf	  leerlingen	  	  
	   maken	  voort	  naar	  Galilea,	  	  
	   naar	  de	  berg	  waar	  Jezus	  	  
	   hen	  heeft	  ontboden,	  	  
17	   en	  als	  ze	  hem	  zien	  brengen	  ze	  hem	  hulde,	  	  
	   al	  twijfelen	  sommigen.	  	  
	  
tot	  zover	  ......	  
g: 

 

       Lof   zij    de  Heer       Lof   zij    de  Heer  
 
 
Minipreek 
 
 
Musica pro Deo:  
Uit Oratorium Messiah - Georg Friedrich Händel 
'Worthy is the lamb that was slain' 
	  
Worthy is the Lamb that was slain to receive power, 
and riches, and wisdom, and strength, and honour, 
and glory, and blessing! (Openbaring 5,12) 
 
Waardig is het lam dat is geslacht om aan te nemen  
de kracht, rijkdom en wijsheid, sterkte, eer, 
glorie en zegening!  
 
 
 
 
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 en collecte:   
Concerto D-dur BWV 972 dl. 2 Larghetto 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Trompet: Christian Jongepier 
Orgel: Seline Loef 
 
 
 

	  



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:  
Giga - uit Concerto No.6 in C major,  
John Sebastian Bach (BWV 977)  
 
 
 
 
 
 
In deze dienst: 
 
Sopraan: Roos van Herrewegen 
Altus: Jochem Baas 
Tenor: Theo van Willigenburg 
Bariton: Dierick Aartsen 
Bas: Ardaan Dercksen 
 
Trompet: Christian Jongepier 
Leeflangorgel en kistorgel: Seline Loef 
 
Voorganger: ds Pieter Oussoren 
Ouderling: Paul Roomer 
Diaken: Lisette van der Laan 
Koster: Huib van Iwaarden 
 
 
 
 
Colofon 
 
Alle Schriftlezingen zijn genomen uit de  
Naardense Bijbel, 12de druk (Skandalon 2017).  
De Naardense Bijbel is ook (kostenloos) via internet 
te raadplegen en te downloaden: 
www.naardensebijbel.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Muziekdienst 10 mei 2020  12.00 uur 
Cantate (Zing) - Vierde zondag na Pasen 
Engeland in Apeldoorn 
 

 sopraan Lette Vos 
 
Gezóngen zal er worden op deze zondag Cantate! 
Maar liefst acht jonge musici brengen muziek uit 
Engelse kathedralen, waaronder het Magnificat in G 
van Charles Villiers Stanford, met een fraaie 
sopraansolo in het Magnificat (Lette Vos) en een 
baritonsolo in het Nunc Dimittis. De prachtige 
openingshymne is Be still for the presence of the 
Lord  en de psalm na de eerste lezing zal op Engelse 
wijze worden gereciteerd op een zogenaamde 'chant'. 
Vanzelfsprekend zal een kathedrale Anthem niet 
ontbreken. 
De musici zijn zijn:  Lette Vos (sopraan), Iris Bouman 
(sopraan), Jochem Baas (altus), Alba Roorda 
Martinez (alt), Alexander Bunt (tenor), Elbert de 
Jong (bariton) en Timothé Beemster (bariton). 
Organist is Maurits Bunt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  

 


