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Toelichting afbeelding voorkant
De afbeelding is één van de drie glas-in-lood ramen uit onze kerkzaal.

Het is de uitbeelding van het thema Liefde. Hierin staat de Vader centraal,
de Schepper van alles. Hij wacht ons op met gespreide armen, zegenend
en vol liefde. In dit derde raam is de bron van het levende water te vinden
in het geopende graf. Niet met ons verstand te bevatten en daarom in een
kader apart gezet, als symbool voor al het ongrijpbare van God.
De weg naar het graf is er een van pijn en smart geweest (rood), maar
loopt over in een stromende beek die voedingsbodem is voor alles wat
leeft. Dit nieuwe leven is uitgebeeld als een plant die zijn wortels heeft in
het Levende Water.
Het water stroomt vanuit dit raam over en verbindt de drie ramen.

Wilt u dit liturgieboekje in de kerk laten liggen, zodat het tijdens
de Stille Week elke avond gebruikt kan worden?
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Voorwoord
We staan aan het begin van een bijzondere week in het kerkelijk jaar,
we leven met elkaar toe naar Pasen in deze ‘Stille Week’.
Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt.
We bezinnen ons op ons leven, maar ook op hoe we met onze medemens
omgaan.

De stilte is uw huis
U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
De stilte is uw huis.
Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor mij bent.
Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dichtbij.
We wensen elkaar een gezegende week toe!
Commissie Vieren
Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld,
April 2017
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Vesper maandag 10 april
Voorgangers
Organist

: Margonda de Ruiter en Max de Ruiter
: Teun Sterrenburg

Bemoediging en groet (gemeente blijft zitten)
Voorganger : O God, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Gemeente : Laat ons, o Heer uw liefde zien
en geef ons uw heil, o Heer.
Zingen – Lied 542 : 1, 2
1. God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’
2. Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.
Welkom
Zingen – Lied 542 : 3, 4
3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.
4. Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.
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Gebed
Lezing – Genesis 12 : 1 – 9
1

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat
ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.
2
Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien
geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.’ 4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals
de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam
zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen
die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan
hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren
aangekomen, 6 trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij
Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7 Maar
de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw
nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor
de HEER, die aan hem verschenen was. 8 Daarvandaan trok hij naar het
bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten
westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor
de HEER en riep er zijn naam aan. 9 Steeds verder reisde Abram, in de
richting van de Negev.
Zingen – Lied 805
1. Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, je moet gaan wonen
in het land dat Ik zal tonen.
Tel de sterren in de nacht,
zo groot wordt jouw nageslacht.
2. Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Ik zal jou Mijn zegen geven,
je geleiden allerwegen,
en de volkeren tezaam
vinden zegen in jouw naam.
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3. Abraham, Abraham,
verlaat zijn land, verlaat zijn stam!
Met een woord gaat hij het wagen.
Zonder verder iets te vragen
staat hij op en gaat op reis,
langs de weg die God hem wijst.
Muzikaal moment
Lezing – Johannes 12 : 23 – 26 en 32 – 36
23

Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt
verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde
valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij
veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld
zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet
mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door
de Vader geëerd worden.
32

Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar
mij toe halen.’ 33 Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou
sterven. 34 ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig
blijft leven,’ zeiden de mensen, ‘waarom zegt u dan dat de Mensenzoon
omhoog geheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’35 ‘Nog een korte
tijd is het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en
laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar
hij heen gaat. 36 Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u
kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich
voor hen schuil.
Stil moment
Gedicht – Toch blijven leven (van Henri Nouwen)
Hopen is toch blijven leven
In de vertwijfeling
En toch blijven zingen
In het duister
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Hopen is weten dat er liefde is,
Is vertrouwen in het morgen,
Is in slaap vallen
En wakker worden
Als de zon weer opgaat
Is bij de storm op zee
Land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
Lezen dat hij je heeft verstaan
Zolang er nog hoop is,
Zolang is er ook bidden
En zolang zal God je
In zijn handen houden.
Zingen – Lied 244: 1, 2 en 3
1. Nu is de dag ten einde,
nu wil mijn hart zich wenden
tot U, zo groot en goed.
Wil naar uw kind, o Here,
uw licht gelaat toekeren,
verlicht mij, zet mijn ziel in gloed.
2. Ik bid U, o Algoede,
vannacht mij te behoeden,
ik schuil weer aan uw hart.
Bezweer de boze machten
en alle duist're krachten;
weer van mij wat mijn ziel verwart.
3. O dat Gij heel mijn leven
met liefde blijft omgeven,
dat Gij mij binnen noodt,
dat het U nooit te vroeg is, –
geef dat het mij genoeg is;
Heer, uw nabijheid is mijn brood.
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Dankgebed
Zingen – Lied 263 : 1, 2, 3

(gemeente gaat staan)

1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.
2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
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Vesper dinsdag 11 april
Voorgangers
Organist
Met medewerking van

: Saskia Zock en Annelies Kamsteeg
: Teun Sterrenburg
: Koor ‘De Lofstem’ o.l.v. Carola Loeve

Bemoediging en groet (gemeente blijft zitten)
Voorganger : Heer, onze God, Gij hebt ons geschapen met een hart dat
onrustig is tot het rust vindt bij U.
Gemeente : Geef dat wij de woorden verstaan die Gij door Jezus tot
ons spreekt.
Voorganger : Help ons de goede keuzes te maken op weg naar leven
bij U.
Gemeente : Door Jezus Christus, die met U en de Heilige Geest leeft in
de eeuwen der eeuwen.
Zingen - Lied 287 : 1, 5
1. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Welkom
Koor


Zo sprak de Heer



Voor ieder land

Eet het brood, drink de wijn, liefdevol breek ik mij; zo sprak de Heer
die nacht.
Want U kunt ons bevrijden, U hebt daartoe de kracht.
In Uw hand zijn de tijden. In U is alle macht. Amen.
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Gebed
Zingen en lezen Psalm 130 / Lied 130c
Zingen – Lied 130c : 1
1. Uit de diepten roep ik U
Heer, mijn God.
Ik heb U nodig, Here luister
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch,
Heer, luister toch.
Lezen – Psalm 130 : 3, 4
3

Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
4
Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.
Zingen – Lied 130c : 3
Ik blijf wachten tot U komt,
Heer, mijn God.
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht,
het morgenlicht.
Lezen – Psalm 130 : 7, 8
7

Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.
8
Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.
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Zingen – Gezang 180 : 1, 3 (uit Liedboek voor de kerken 1973)
1. Getsémane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.
3. Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.
hij ging terug en heeft alleen geleden,
eenzaam gebeden:
Lezing – Mattheüs 26 : 36 – 46
36

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsémane
genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37 Hij
nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich
bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen hen: ‘Ik voel me
dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39 Hij liep nog een stukje
verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk
is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren
zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 40Hij liep terug naar de leerlingen en
zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens
één uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving
komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42 Voor de
tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is
dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan
gebeuren zoals u het wilt.’ 43 Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer
sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. 44 Hij liet hen achter,
liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden
als daarvoor. 45Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen
jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik
nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46 Sta op,
laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’
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Koor


Hij was alleen

Daar in de nacht vol duister, knielend op een steen, was Hij aan het
bidden met Zijn gevecht alleen. Hij was alleen, in deze nacht vol haat
wacht Jezus op het kwaad. Alleen...

Dankgebed
Zingen – Lied 248 : 1, 2, 3

(gemeente gaat staan)

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.
2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
Koor


The lord bless you and keep you (John Rutter)

De Heer zegent u en zal u behoeden. Zijn aangezicht zal in zegen
stralen, in zegen stralen van genade ook voor u. Hij zal vrede geven.
Amen.
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Vesper woensdag 12 april
Voorganger
Met medewerking van

: Geja Sterrenburg en Netty Roeleveld
: Bastiaan van der Pijl (piano) en
Hans de Bruin (contrabas)

Bemoediging en groet (gemeente blijft zitten)
Voorganger : God, Vader Zoon en heilige Geest, maak ons stil en
aandachtig genoeg om ons thuis te voelen bij uw geheim.
Gemeente : Geef dat wij blijvend u ervaren als een God, groot in liefde
en trouw.
Voorganger : Zo zijt gij voor ons geweest tot op vandaag
Gemeente : Zo wilt Gij voor ons zijn tot in uw eeuwigheid.
Zingen – Lied 313 : 1, 2
1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and´re stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

Welkom
Zingen – Opwekking 727 – Ik val niet uit zijn hand
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig, Heer,
de rest is overbodig.
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De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen
en zelfs hun naam niet noemen.
Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht
en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht,
want dat hebt U gezegd.
De hele nacht lig ik aan God te denken.
Ik voel dat Hij er is,
zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding.
Ik leef, ik leef naast God,
ik val niet uit Zijn hand.
Want U zult mij niet zomaar laten sterven.
Ik hoef niet naar het graf,
want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken.
Heel dicht bij U, mijn God,
zal ik gelukkig zijn.
Gebed
Zingen en lezen Psalm 25 en Lied 25a
Lezen – Psalm 25 : 1 – 11
1

Van David.
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
2
mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
3
Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
4
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
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leer mij uw paden te gaan.
5
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.
6
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
7
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.
8
Goed en rechtvaardig is de HEER:
hij wijst zondaars de weg,
9
wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.
10
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
11
Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld,
omwille van uw naam.
Zingen – Lied 25a : 1
1. Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.
Lezen – Psalm 25 : 12 - 22
12

Aan wie in ontzag voor hem leven,
leert de HEER de rechte weg te kiezen.
13
Hun leven verloopt in voorspoed
en hun kinderen zullen het land bezitten.
14
De HEER is een vriend van wie hem vrezen,
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
15
Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
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16

Keer u tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
17
Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.
18
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.
19
Zie met hoe velen mijn vijanden zijn,
hoe ze mij dodelijk haten.
20
Behoed mij en bevrijd mij,
maak mij niet te schande, want ik schuil bij u.
21
Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren,
op u is mijn hoop gevestigd.
22
God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten.
Muzikaal moment - Bid met mij (Sela) door Annelies van der Pijl
Bid met mij in deze lange nacht.
Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.
Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.
Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.
Zoon van God, wij bidden U,
U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons nu
op de weg, die wij gaan door de lange nacht
Lezing – Mattheüs 26 : 47 - 56
47

Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in
gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende,
die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. 48 Met
hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij
gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ 49 Hij liep recht op Jezus
af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. 50 Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben
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je daarvoor gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus
vast en namen hem gevangen. 51 Nu greep een van Jezus’ metgezellen
naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de
hogepriester een oor af. 52 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard
terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard
omkomen. 53 Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en
dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter
beschikking zou stellen? 54 Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling
gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’ 55 Toen zei Jezus tegen de
omstanders: ‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te
arresteren, alsof ik een misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel om
onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen. 56 Maar dit
alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.’
Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg.
Stil moment
Zingen – Lied 16b
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.
U wijst mij de weg ten leven.
Bij U is vreugde, blijvende vreugde.
Behütte mich, Gott, ich vertraue dir.
Du zeigst mir den Weg zum Leben.
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.
U wijst mij de weg ten leven.
Bij U is vreugde, blijvende vreugde.
Gedicht – Lied van Jezus en Judas (van Stef Bos)
Ik zie de afstand
In jouw ogen
Jij doet alsof ik niet besta
Wij hebben zij aan zij gestreden
Nu staan wij tegenover elkaar

19

Stille Week 2017

Het is te laat
Om te bepalen
Wie welke fouten
Heeft gemaakt
De rechter heeft zich
Teruggetrokken
En deze zaak
Verjaard verklaard
We hebben elk een kant gekozen
Dat is de prijs van de gewoonte
De val van vanzelfsprekendheid
Jij ziet alleen nog
Wat je zien wilt
Als je naar mij kijkt
Het is misschien
De loop der dingen
Want elk vuur
Wordt ooit geblust
Ik voel hoe wij
Elkaar ontwijken
Wij wachten op
De Judaskus
Dankgebed
Zingen – Lied 538 : 1, 3
1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
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Zegenbede

(gemeente gaat staan)

Zingen – Gebed om zegen (Sela)
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
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Witte Donderdag – 13 april
Voorganger
Organist

: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk
: Carola Loeve

Zingen – Lied 113 : 1, 2

(gemeente gaat staan)

1. Prijs, halleluja, prijs de Heer,
gij ’s Heren knechten, immermeer
moet ’s Heren naam gezegend wezen.
Van waar de zon in ’t oosten straalt,
tot waar ze in ’t westen nederdaalt,
zij ’s Heren grote naam geprezen.
2. Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.
Stil Gebed
Votum en Groet

(gemeente gaat zitten)

Lezing – Psalm 115 : 15 – 18
15

Moge de HEER u zegenen,
hij die hemel en aarde gemaakt heeft.
16
De hemel is de hemel van de HEER,
de aarde heeft hij aan de mensen gegeven.
17
Niet de doden loven de HEER,
niet wie zijn afgedaald in de stilte,
18
wij zijn het, wij zegenen de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.
Halleluja
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Zingen – Lied 115 : 6, 7

7. De doden geven van Gods roem geen blijk.
Zij kunnen Hem niet prijzen, die in ’t rijk
der stilte nederzinken.
Maar onder ons die leven in het licht
zal blijde lofzang voor zijn aangezicht
nu en altoos weerklinken.
Lezing – Mattheüs 26 : 30
30
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
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Zingen – Lied 117d (we zingen dit couplet drie keer)
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Overdenking – ‘En na de lofzang gezongen te hebben’
Zingen – Lied 116 : 2, 7
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.
7. De dood van een die Hem is toegewijd
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder,
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder.
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd!
DIENST VAN DE TAFEL
Tafelgebed 1
De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie Hem vertrouwen en liefhebben.
Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn kerk
in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen
Voorganger

: De Heer zij met u allen!
: Zijn vrede is met u!
: Verheft uw harten!
: Wij heffen ze op tot de Heer, onze God!
: Hij is onze dankbaarheid waardig.

U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd, door Jezus, onze
Heer. Want Gij hebt ons gered uit de greep van de machten en onder de
hoede gesteld van de Zoon van uw liefde, door wie wij ontvangen
vergeving, verlossing, vernieuwing. Zo zijn wij uw volk, tot eenheid
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geroepen omwille van uw getuigenis in een verscheurde wereld. Daarom,
Heer onze God, stemmen wij van harte in met het lied van allen die uw
Naam belijden en uw Rijk verwachten, één koor in heel uw schepping, en
zingen wij U toe:
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt. (Lied 405: 1)

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw
Naam. Want Hij is uw sprekend evenbeeld, de eerstgeborene van een
nieuwe schepping, het hoofd van de gemeente, zijn lichaam en in Hem
hebt Gij willen wonen met heel uw volheid om al wat er leeft met U en
elkaar te verzoenen. Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen
wat Hij ons opdroeg. Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood
genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan
zijn discipelen gegeven en gezegd: “Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat
voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.” Zo heeft Hij ook de
beker genomen daar de dankzegging over uitgesproken hem rondgegeven
en gezegd: “Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn
bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.”
Allen: Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij,
Maranatha.
Gebed
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met dit brood en deze
beker en wij bidden U: gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en
aanvaard ons offer van lof en dank.Zend uw Geest in ons midden,
vernieuw uw verbond met ons en bouw ons op tot een lichaam van liefde,
dat samen met uw Zoon het brood breekt en deelt met ieder die hongert
en dorst naar gerechtigheid. Want zo wordt uw Naam geheiligd, zo wordt U
lof en eer gebracht, God onze bondgenoot, gezegend voor altijd, door
Jezus Christus, onze Heer.
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Allen

Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van uw is het koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
Gemeenschap van brood en wijn
Viering van de maaltijd van de Heer
Gebed na de maaltijd
Wij danken U, Heer, voor de gaven die wij van U hebben ontvangen.
Versterk in ons de Geest van uw Zoon die onder ons kwam om uw wil te
volbrengen, en maak ons tot zijn volgelingen, vandaag en alle dagen tot in
de eeuwen der eeuwen. Amen.
Collecte (1e Kerk, 2e Diaconie)
Zingen – Lied 118 : 5
5. 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.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

(gemeente gaat staan)

Zegen – gevolgd door gezongen Amen, Amen, Amen
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Goede Vrijdag – 14 april
Voorganger
Organist

: Ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk
: Bastiaan van der Pijl

De dienst begint in stilte, de gemeente blijft zitten.
De liturgische kleur is paars, de kleur van boete en inkeer.
Op Goede Vrijdag staan wij stil bij het zeer bitter lijden en sterven
van Jezus Christus. Deze dienst heeft geen einde en daarom geen
zegen omdat de diensten van goede vrijdag en stille zaterdag één
zijn.
Gezongen bemoediging – Lied 65 : 1
1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
Gebed
Frans de Bruin – Solozang

Delen uit de 'Olivet to Calvary' van J.H. Maunder
• Getsémane

Vertaling: Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te
danken. Daarna gingen ze op weg naar de Olijfberg. Ze kwamen bij een
plek die Getsémane heette. Jezus zei tegen de leerlingen: "Ik ga
bidden. Blijf hier wachten tot ik terugkom'. Hij begon te bidden: "Vader,
alstublieft! Geef dat ik niet hoef te lijden. Maar doe alleen wat U wilt,
niet wat ik wil" (Markus 14).
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• O Jerusalem

Vertaling: Hij zei: "Jeruzalem, je inwoners hebben niet geluisterd!
Vandaag is de vrede heel dichtbij voor hen, maar dat zien ze niet.
Daarom zullen hun vijanden komen. Die zullen jou aanvallen,
Jeruzalem” (Lukas 19).

Zingen – Lied 22 : 2
2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat Gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaadren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.
DIENST VAN HET WOORD
Lezing – Lucas 23 : 26 – 43
26

Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van
Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug
en lieten het hem achter Jezus aan dragen. 27 Een grote volksmenigte
volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over
hem weeklaagden. 28 Jezus keerde zich echter naar hen om en zei:
‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je
kinderen, 29 want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen:
“Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard
heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.” 30 Dan zullen de mensen
tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en tegen de heuvels: “Bedek
ons!” 31Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout
dan niet te wachten staan?’ 32 Samen met Jezus werden nog twee anderen,
beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden.
33
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd,
samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander
links. 34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze
doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te
dobbelen. 35 Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en
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zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de
Messias van God is, zijn uitverkorene!’ 36 Ook de soldaten dreven de spot
met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, 37 terwijl
ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’38 Boven
hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. 39Een
van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de
Messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40 Maar de ander wees hem terecht
met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde
straf ondergaat?41 Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar
onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ 42 En hij zei:
‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ 43 Jezus
antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs
zijn.’ 44-45Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de
zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het
voorhangsel van de tempel doormidden. 46En Jezus riep met luide stem:
‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij
de laatste adem uit.
Zingen – Lied 562 : 1
Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneer boog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.
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Frans de Bruin – solozang
 Rock of Ages, cleft for me

Vertaling: tekst Liedboek 911:1, 2, 4 en 5
1. Rots waaruit het leven welt,
berg mij voor het wreed geweld;
laat het water met het bloed
dat Gij stort in overvloed
als een bron van Sion zijn,
die ontspringt in de woestijn.

2. Niet de arbeid die ik lijd,
niet mijn ijver en mijn strijd,
niet mijn have en mijn goed
komt uw eisen tegemoet,
ook mijn tranen en verdriet
zijn voor niets, redt Gij mij niet.

4. Wat ik in mijn handen houd
is uw kruis tot mijn behoud.
Gij die naakten overkleedt,
die tot redding zijt gereed,
die melaatsen rein doet zijn,
kleed mij, red mij, maak mij rein.

5. Als ik eens het leven laat
en de adem mij ontgaat,
als mijn oog gebroken is,
als mijn ziel gedoken is
in de dorre doodsvallei,
o Gij rots, wees daar nabij!

Verkondiging – ‘Kruisdragers gevraagd’
Zingen – Lied 835 : 1, 2, 3
1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

Dankzegging en voorbeden
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Zingen – Lied 590
1.Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.
2. De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.
3. Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.
4. 't Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

5. Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

Lezing – Mattheüs 27 : 57 – 60
57

Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit
Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus
geworden. 58Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van
Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. 59 Josef nam het
lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen 60 en legde het in het nieuwe
rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote
steen voor de ingang van het graf en vertrok.
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(gemeente gaat staan)
(Uit oratorium 40-dagentijd en Pasen van Marijke de Bruijne)
Zingen – Laten wij dan nu begraven

2. Laten wij dan nu de tranen van verdriet en van gemis
laten vallen op de aarde die ons wieg en woning is.
Stof uit stof en as uit as.
3. Laten wij dan nu verzorgen wat er bleef van deze mens,
wetend dat zijn geest geborgen bij de Bron van alles is.
Stof uit stof en as uit as.
De Paaskaars wordt gedoofd
De lampen gaan uit
In stilte, zonder orgelspel, verlaten wij de kerk.

Omdat wat Jezus voor ons volbracht heeft niet in woorden is uit te drukken
zou elk woord teveel zijn.
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Stille Zaterdag – 15 april
Voorganger
Organist
Met medewerking van

: Ds. B.H. Steenwijk
: Teun Sterrenburg
: Jeugdkoor ‘Op Weg’ o.l.v. Bastiaan v.d. Pijl

Het is stil in de kerk, er is gedimd licht.
De gemeente blijft zitten.
Koor


Zie het kruis

Pasen gaat over de kracht van het kruis. Christus nam onze zonde en
schuld op zich, zodat wij vergeven konden worden en als vrije mensen
bij het kruis mogen staan. Hij droeg onze straf en nu kunnen wij
zeggen: Het is volbracht!

Stil moment
Gebed voor de Stille Zaterdag
Voorganger

Heer, onze God, onze Verlosser,
Gij hebt het roepen van uw volk gehoord,
Gij hebt uw volk bevrijd door hen uit het diensthuis te leiden
naar het land van belofte.
Gij hebt ons bevrijd van de tirannie van zonde en dood,
en Gij leidt ons door uw Geest op de weg ten leven.
Heer, onze God, de duisternis heeft dikwijls de overhand,
maar Gij gaf licht zodat uw volk een gebaande weg vond.
In wolk - en vuurkolom ging Gij hen voor.
Leid ons ook zo dat wij Uw hand zien,
de tekenen verstaan van dood en opstanding,
zodat wij niet langer in de duisternis wandelen,
maar door uw Zoon het licht des Levens hebben.
Gemeente: Amen.
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Profetenlezing – Ezechiël 37 : 1 – 14
1

Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde
mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2 Ik moest er aan
alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel
veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3 De HEER vroeg
mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik
antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’ 4 Toen zei hij: ‘Profeteer,
en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden
van de HEER! 5 Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven
zodat jullie tot leven komen. 6 Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten
groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie
tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’
7
Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik
een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en
zich aaneen voegden. 8 Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik
zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog
niet. 9 Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer,
mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de
vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan
leven.”’ 10 Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden
met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan:
een onafzienbare menigte. 11 En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze
beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn verdord,
onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” 12 Profeteer
daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie
graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het
land van Israël terugbrengen. 13 Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen
beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven
laat komen. 14 Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven
komen, ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat
ik de HEER ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER.”’
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Zingen – Lied 608 : 1, 3
1. De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal 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.

Koor


God woont bij de mensen (laatste couplet samenzang)

Een lied van ‘Schrijvers voor Gerechtigheid’, waarover zij schrijven:
“Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan: het feest van de nieuwe
schepping, het nieuwe perspectief. In God woont bij de mensen komen
opstanding, vernieuwing en uitzicht bij elkaar. Daarom vonden we als
selectiecommissie dat dit lied niet mocht ontbreken. De betekenis van
Pasen voor ons leven, hier en nu, is enorm. We hoeven de wederkomst
van Jezus niet eerst af te wachten – we mogen de vrijheid die Hij ons
geeft in dit leven, op deze wereld, in de praktijk brengen. Elke goede
daad laat de boodschap achter dat we sinds Pasen in een nieuwe
werkelijkheid leven. En dat mag je met recht een feest noemen.
God woont bij de mensen: een Paaslied voor het hele jaar.”

Laatste couplet samenzang
God woont bij de mensen en het is een feest voor iedereen.
God geeft al het goede van zijn koninkrijk voor iedereen.
Kort meditatief moment – `De weg van de mens'
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Zingen – Lied 547 : 1, 3, 4 en 6

De ‘oude’ kaars wordt weggehaald tijdens het zingen van Lied 547.
1. Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
3. want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
4. Kyrie eleison, wees met ons begaan,
Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
6. Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
LOF VAN HET LICHT
Voorganger :

Christus het Licht der wereld. Het licht van de Paaskaars
symboliseert het licht van de opwekking van Jezus dat
doorbreekt in onze duisternis. Het leven krijgt perspectief
door Hem die het Licht der wereld is en voor ons de dood
is doorgegaan.

Gemeente

Christus is het Licht der wereld.

:
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Zingen – Lied 600 : 1, 3, 5

Tijdens het zingen van Lied 600 wordt de nieuwe brandende Paaskaars de
kerk binnengebracht en worden de antipendia gewisseld.
1. Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
3. Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
5. Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
Koor


Shine Your Light

Tijdens dit lied geven we het Licht van de Paaskaars aan elkaar door.
Schijn uw licht Heer op ons. U bent de almachtige, de Koning der
Koningen, die grote dingen doet. Wij eren U met ons lied. Door alle
eeuwen heen willen wij belijden dat u de overwinning behaald hebt.
Wij prijzen U, schijn door ons met Uw licht.

Lezing Paasevangelie – Mattheüs 28 : 1 – 7
1

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde,
kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf
kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de
Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging
erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als
sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5 De
engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie
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Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan,
zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen
heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit
de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar
zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’
Zingen - Lied 939 : 1, 2, 3
1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
2. werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.
3. Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.
De kaarsjes worden gedoofd. De Paaskaars blijft branden als
teken dat de opgestane Heer in ons midden is.
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Koor


Halleluja He is Risen



Come people of the Risen King

Laat het de hele wereld weten! Hallelujah, Jezus onze redder is
opgestaan!
Kom allemaal, volk van de verrezen Heer en wees blij! Kom allemaal,
blij of verdrietig, winnaars of mensen die worstelen met het leven. Zijn
liefde zal nooit veranderen en Zijn genade houdt niet op. Jong en oud,
van over heel de wereld, beleid dat hij onze God is. Wees blij!

Herinnering aan onze doop en de vernieuwing van de doopbelofte
Lezing – Romeinen 6 : 1 – 4
1

Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten
toenemen? 2 Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de
zonde, nog in zonde kunnen leven? 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn
in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn
dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader
uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
Zingen – Doop (Sela)
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
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Refrein:

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Refrein

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Brug:

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. (2x)

Refrein

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.
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Gebed
Koor


Alive forever, amen
Zing een lied van redding en bevrijding want Jezus leeft! Lof, eer en
glorie aan het Lam van God. Hij is het waard om geprezen te worden!

Zingen – Lied 423

(de gemeente gaat staan)

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Zegen
Orgelspel
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