ORDE VAN DIENST
21 april 2019

PAASFEEST
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Anton Pauw, ouderling
Johan Neeleman, diaken Niek Rooseboom, m.m.v. een ouder-kindkoor
o.l.v. Marian Stam

Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg
zult vinden in deze gemeente.
VOORBEREIDING
Inleidend orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Paasjubel
Voorganger:
Allen:
Voorganger:

Voorganger:
Allen:

De Heer is waarlijk opgestaan
Halleluja!
De steen die geen metselaar kon gebruiken, werd
hoeksteen.
Zo is het geschied van Godswege - begrijpen zal ik het
nooit.
Dit is de dag die moest komen
Hoog tij, zonovergoten
dag van bevrijding en opstaan
dag van zingen en dank.
Dank aan God, Hij is goed.
Hij is vriend voor het leven.

Bemoediging
Voorganger:
Allen:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Allen:
Voorganger:
Allen:

Gebed van toenadering
Voorganger:
Allen:

.....
eeuwige God, wees ons genadig
en doe ons weer in vrede leven, amen.
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Zingen lied 118: 1 en 8 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’

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.
We gaan zitten
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Gebed om ontferming en loflied
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld
…
Het projectkoor zingt als loflied: ‘A peacefull alleluia’ – Jean Anne
Shafferman
Alleluia, sing alleluia, sing, o sing alleluia.
Peace, peace, O sing of peace
Alleluia, sing alleluia, sing, o sing alleluia.
HET WOORD
Voorganger: De Heer zal bij u zijn.
Allen:
DE HEER ZAL U BEWAREN.
Als Gebed bij de opening van de Schrift zingen we lied 602 ‘Met niets van
niets’

2.

De ban der duisternis gebroken
en het werd morgen, dag na dag,
een wereld in het licht gesproken,
een mensheid die beginnen mag.
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3.

Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.
Het langste deel nog niet gegaan.
Geen engel met ons mee gezonden
om nacht en ontij te verslaan.

4.

Met licht van licht hebt Gij geschreven
uw boek dat ons het leven redt,
de woorden van uw trouw gegeven.
En van dit lied de toon gezet.

Eerste lezing: Jesaja 25: 6-9
Het projectkoor zingt ‘Rejoice, children, rejoice!’ – Jean Anne
Shafferman
Come, sing, raise your voice
Lift your heart to heaven, rejoice!
Let your alleluias ring
Rejoice, children, rejoice!
Listen, children, tot he happy song:
Christ is risen! Sing it loud and strong!
Christ for three days in the cold tomb lay.
Now He’s risen on this Easter day.
Met de kinderen
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Kinderlied: lied 934 ‘Ik ben’ in canon
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst

Tweede lezing: Johannes 20: 1-18
Zingen: lied 637 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’
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2.

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.

3.

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4.

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!

Verkondiging
Orgelspel J.S. Bach - 'Christ lag in Todesbanden'
Zingen: ‘Wij leven van verwondering’

2.

Wij leven dwars door vragen heen, met tere zekerheden,
dat ondanks vóór- en tegenspraak hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt dat er een stem is die ons vraagt
dat God deelt in ons heden.
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3.

Wij leven het mysterie uit, de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit, in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt, die ons een God wil heten.

Gedicht: Pasen - Jaap Zijlstra in: Schriftgedichten, gelezen door Clazien
Verheul
Opstaan
en kijken
naar de opgang
van de zon.
Zonder het wonder
van de opgaande
heeft de aarde
geen leven.
Elke morgen
gaat Hij op
om te geven
Zijn licht, Zijn gloed.
Elke morgen
gaat Hij op
in elk die Hem zegt,
die Hem doet.
DIENST VAN DE BEVESTIGING
Inleiding
Angeliek stelt zichzelf voor
Bevestiging van Angeliek Knol als vervangend voorganger
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Aanvaarding en verwelkoming

(we gaan staan)

Gemeente van Christus, belooft u om Angeliek Knol te omringen
met uw meeleven, haar bij te staan in onze gezamenlijke dienst
aan de Heer en zijn Rijk en haar keer op keer te dragen met uw
gebed? Wat is daarop uw antwoord?
Allen: JA VAN HARTE
Zegen
Zingen: lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

2.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
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3.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
(we gaan zitten)

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
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.

Mededelingen en bloemengroet
Inzameling van de gaven
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop aan de zijkant van de
collectezak.

1e collecte, ‘Seniorenvakanties’
2e Kerk, Kerk in Actie: Versterk de kerk in Pakistan
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Slotlied: lied 634 ‘U zij de glorie’

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!

Zegen
Allen:

A - MEN.

Uitleidend orgelspel
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Mededelingen
Paasbloemen
Voorin het liturgisch centrum staan vele plantjes. Die staan daar om na
afloop van de dienst mee te nemen, zelf te houden of door te geven. Als
teken van verbondenheid zijn er ook een aantal plantjes met namen en
adressen van gemeenteleden die we graag deze zondag in de bloemetjes
willen zetten. Bezorgd u vandaag iemand zo’n plantje? Alvast veel dank
daarvoor!
Contactpersonenavond
Op dinsdagavond 23 april om 20:00 uur is er een contactpersonenavond.
Bent u wijkcontactpersoon (geweest) of heeft u daar interesse in, wees dan
welkom om deze avond bij te wonen. Samen met het pastoraal team van
onze gemeente willen we nadenken over hoe we invulling kunnen geven
aan het werk van de wijkcontactpersoon.
23 april, 20:00 uur in de consistorie van de Grote – of st. Bavokerk, Oude
Groenmarkt 25 (rechts naast het kerkelijk bureau)
Gemeentemaaltijd

Donderdag 25 april is er een maaltijd in de huiskamer van Stem in de Stad,
aanloop vanaf 17.30u. Opgeven bij Hester Wesselius, tel.: 525 00 45 of
Rosmarie Neﬀ, tel.: 532 95 45
Interkerkelijke gezinsdiensten Cruquius
Vanmiddag, zondag 21 april om 15 uur: Mw. ds. H. v. Galen en pastor M.
Roosen van de Cruquius. Muzikale medewerking van Cantorij Vijfhuizen
o.l.v. Karin Ravenstijn.

Na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade voor iedereen.
We vinden het leuk u daar te ontmoeten!
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