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PASEN 2019
Rondom leegte ligt ruimte

Orgelspel:

Orgelmuziek bij lied 630 'Sta op!
Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken'

Lied 630
1. Sta op! Een morgen ongedacht, / Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht / een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen, / uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.
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2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, / open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit, / kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht / de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.
3. Al wat ten dode was gedoemd / mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt / Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer, / dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
4. Sta op! Hij gaat al voor ons uit, / de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, / werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, / is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Lied 632, 1 en 2

(staande tot na lied 632 vers 3)

1. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht.
Heeft Hij ons licht aangeheven
2. Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
Bemoediging en Groet:
Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan!
Gemeente: De Heer is waarlijk opgestaan!
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die de morgen ontbood en het licht heeft geroepen.
Gemeente: Zegen ons met Uw licht. Amen.
Lied 632, 3 (Hierna gaat de gemeente zitten)
3. Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.
En Hem in waarheid aanbidden.
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Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied: Psalm 150
1. Looft God, looft Hem overal. / Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht, / om de heerlijkheid en kracht
van zijn Naam en eeuwig wezen. / Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet. / Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2. Hef, bazuin, uw gouden stem, / harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn, / laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen, / opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft / tot Gods eer. Hij zij geprezen.

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst:
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Jesaja 51, 9-11
9
Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER, en bekleed u met kracht! Ontwaak als
in de dagen van weleer, als in lang vervlogen tijden.
Was u het niet die Rahab vermorzelde, die het monster doorboorde?
10
Was u het niet die de zee drooglegde, het water in de diepte, die een weg
baande op de bodem van de zee waarover het verloste volk kon gaan?
11
Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
Schriftlezing NT: Marcus 16, 1-8
1
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria. de moeder
van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen.
2
Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na
zonsopgang, naar het graf.
3
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf
wegrollen?’
4
Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een
heel grote steen.
5
Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede
jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk.
6
Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats
waar hij was neergelegd.
7
Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar
Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’
8
Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren
bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen
niemand iets zeiden.
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Lied 624
1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

-

UITLEG EN VERKONDIGING
Rondom leegte ligt ruimte

Lied 637, 1, 3 en 4
1. O vlam van Pasen, steek ons aan, / de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht, / de Zoon is als de zon, zo licht!
3. De oude nacht voorgoed gedood, / de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is / en hoe zijn liefde levend is.
4. Zie hier het licht van lange duur, / zie hier de Zoon, de zon, het vuur;
O vlam van Pasen steek ons aan / de Heer is waarlijk opgestaan!

-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
Stil gebed
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen
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Inzameling van gaven voor het 40 dagen project van de Diaconie
Orgelspel: muziek voor trompet en orgel
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: Lied 416
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, / jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen. / Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn, / bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. / Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn, / in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen. / Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, / tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten. / Ga met God en Hij zal met je zijn.

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met Amen)
Lied 634
1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Uitgangscollecte: bestemd voor de Zending
Orgelspel:

Théodore Dubois (1837-1924):
Grand Choeur (uit Douze Pièces pour Orgue)
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Bloemschikking
Uitleg zondag 21 april bij het project ‘Een nieuw begin’ - Pasen.
Het thema voor deze zondag is: Hulp krijgen
Vandaag lezen we het paasverhaal. Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen
wordt, zoals hijzelf zo vaak mensen geholpen heeft. Maar wie helpt hem als het
donker wordt in de wereld? God roept hem uit de dood vandaan.
De feestelijke schikking in wit en geel laat zien dat het nieuwe begin in de natuur
duidelijk zichtbaar is.
De steen is van het graf en de boog van klimop laat zien dat God Jezus niet alleen
heeft gelaten. Ook voor hem is er een nieuw begin. De witte roos staat voor het
graf. Onder de schikking ligt een witte doek; de kleur van het feest.
Jezus gaf hoop aan mensen in nood.
Maar wie hielp hem in het uur van zijn dood?
God laat niet los waar hij ooit aan begon.
Hij geeft het leven als licht van de zon.
Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven
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Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
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