Pasen
Orde van Dienst
17 april 2022
Voorganger:
ds. Paul Saraber,
Brie sous Barbezieux (F)
Welkom en mededelingen:
Simone Ludikhuize
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Anton van Berchum
Lezen: Eva ‘t Hooft
Beeld & Geluid :
Gert en Anita Kooiman
Bloemen: Addy Haverman
Deur- en collectedienst:
Henny Kuut en Berend van der Veen
Rijdienst: Ad de Goffau
en Leo Adriaanse
Koffie / thee: Leida Boone (vroeg)
Marcella Kuiper en Dick de Vlieger

Orgelspel: Christ ist erstanden, BWV 627 - J.S. Bach
Welkom door Simone
gemeente gaan staan

Openingslied 625

2. Met geweld begraven werd de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Jezus is dood, geen weg lijkt meer te gaan
Liefde groeit als koren, als het groene graan.
3. Zaad van God, verloren in de harde steen,
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen,heen is de nacht, de derde dag breekt aan.
Liefde groeit als koren, als het groene graan.
Woord van vertrouwen / Votum
gemeente gaat zitten

De cantorij zingt: Lead me Lord (S.S. Wesley 1810-76)
Lead me, Lord, lead me in thy righteousness,
make thy way plain before my face.
For it is thou, Lord, thou, Lord only,
that makest me dwell in safety.

Inleiding / Stilte / Gebed
De cantorij zingt: Christ be with me (melodie: de Canon van Pachelbel)
Christ be with me, Christ within me,
Christ behind me, Christ before me,
Christ beside me, Christ to win me,
Christ to comfort and restore me,
Christ beneath me, Christ above me,
Christ in quiet, Christ in danger,
Christ in hearts of all that love me,
Christ in mouth of friend and stranger.

Lezing door Eva: Marcus 16: 1 – 8
Het lege graf
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder
van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. Op de eerste dag van
de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze
zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf
wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het
was een heel grote steen.
Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman
zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. Jullie
zoeken Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is
niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd.
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.”’
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.

De cantorij zingt: Christe lux mundi (Taizé lied 125)

Christus, licht der wereld, wie jou navolgt zal het levenslicht zien.
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Tweede lezing: Hooglied 8: 6 en 7
Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een laaiende vlam.
Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.
Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen,
dan werd hij smadelijk veracht.

We zingen lied 791: 1, 2, 4 en 5

2. Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,daarop hebt Gij ons gebouwd.
5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn
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Overdenking
We zingen allen lied 608: “De steppe zal bloeien”

2. De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen,
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Gebeden: voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen door Simone
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: 40-dagentijdcollecte voor kinderen
en ouderen in Moldavië, óf uw bijdrage naar Kerk in Aktie
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. het doel.
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, m.v.v. het doel.
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De cantorij zingt: Christ the Lord is risen again (Anthony Foster 1926)
1 Christ the Lord is risen again;
Christ has broken death's strong chain.
Hark, the angels shout for joy,
singing evermore on high:
Allelujah!

3 He who bore all pain and loss
comfortless upon the cross
lives in glory now on high,
pleads for us, and hears our cry:
Allelujah!

2 He who gave for us his life,
who for us endured the strife,
is our Paschal Lamb today.
We too sing for joy and say:
Allelujah!

4. Thoug, our Paschal Lamb indeed,
Christ, today thy people feed,
Take our sins and guilt away,
That we nall may sing for ay,
Allelujah!

Zegen
We zingen samen lied 634 “U zij de glorie”
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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!
Orgelspel: Concerto in a, BWV 593 – J.S.Bach
Volgende vieringen / activiteiten:
24 april:
1 mei:
8 mei:
15 mei:
22 mei:
29 mei:

ds. Paul Saraber
ds. Monique van Zoest, Zetten
ds. Wim Jansen, Veere
ds. Menso Rappoldt, Emmen
ds. Marieke Fernhout, Arnhem
pastor Wim van Goch

Een hoopvolle Paastijd gewenst!
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