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De liturgische kleur is wit, de kleur van Christus

Voorbereiding
Lied 630
Onder orgelspel (improvisaties over Paasliederen) bereiden we ons voor op
de dienst.

allen

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

vrouwen

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.

mannen

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.

allen

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.

Verwelkoming
o:
Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
We zijn stil voor God
o:
g:
o:
g:
o:
g:

De Heer is opgestaan
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN
Christus is opgestaan
CHRISTUS IS WAARLIJK OPGESTAAN
Christus leeft
ONZE HEER LEEFT, HALLELUJA

De kaarsen op de tafel worden aangestoken.
o:
g:
o:
g:
o:

g:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Hij doet voor ons de toekomst open.
ZIJN AANWEZIGHEID IS ALS EEN NIEUWE DAG
God van licht en leven
waar alles donker is, roept U en het wordt licht.
Waar wij geen toekomst zien, toont U een weg van leven.
Vergeef ons dat wij onze ogen sluiten
voor de rijkdom van uw liefde, voor de diepte van uw trouw.
AMEN.
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Inleiding op de viering
Moment voor grote en kleine kinderen

Gebed
beantwoord met:

Lied 216: 1, 3
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Lied 302
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.
U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan naar hun eigen
ruimte.

O Jezus, die de Christus zijt, des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm u over allen.
O heil´ge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.
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Woord
Groet
v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Bijbel
g: AMEN.
Jesaja 51: 9 – 11
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?
10Was 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? 11Wie 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.
Psalm 118: 5, 6, 8, 9
5
De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
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6
Des Heren hand is hoog verheven,
des Heren rechterhand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven
en zingen van des Heren werk.
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen,
maar niet verlaten in mijn nood,
en zijn genadig welbehagen
gaf mij niet over aan de dood.
8
De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onze ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.
9
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
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Johannes 20: 1-18
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker
was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de
opening van het graf was weggehaald. 2Ze liep snel terug naar Simon
Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze
hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze
hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op
weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling
rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij
boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet
naar binnen.6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in.
Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’
gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold
op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst
bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want
ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest
opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis.
11
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het
graf,12en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het
hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van
Jezus had gelegen.13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze
hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben
neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan,
maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus.
‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem
hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan
ik hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om
en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17‘Houd me niet vast,’ zei
Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn
broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader,
die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria
uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer
gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
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Lied 624
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!
Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer, halleluja!
Preek
Wij zijn stil voor God
Lied 632
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.
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.
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 uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
Pagina 10

Antwoord

Lied 634 (staande)

Inzameling van de gaven (voorafgegaan door mededelingen vanuit de
diaconie).
Muziek: Andante uit Concert voor altviool in G –
Georg Ph. Telemann (1681 - 1767)
Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):

a:

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 leidt 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.

1
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk 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!
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.
Heenzending en zegen
We antwoorden met:
Orgelspel
Paraphrase sur "A toi la gloire" - Alexandre Guilmant (1837-1911)
In de kloostergang kunt u de predikant de hand schudden en een kopje
koffie en thee krijgen. De kinderen kunnen eieren zoeken!
Wij wensen u een Gezegend Paasfeest!
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