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Viering van Witte Donderdag

1 april 2021
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Tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen staat Jezus op van tafel en
gaat hij de stoffige voeten van zijn leerlingen wassen. Een dienaar die zich
buigt onder de voeten van zijn leerlingen. ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est.’
Medewerkers aan deze viering zijn:
Orgel en piano: Mannes Hofsink
Zang: Alina Rozeboom, Judith Bouma, Martin Herz en Roele Kok onder
leiding van cantor Mannes Hofsink
Lector: Cobie Kamminga
Voorgangers: Matty Metzlar en Evert Jan Veldman
Afbeelding voorkant: “De voetwassing” van Sieger Köder (1925-2015)
ORDE VAN DIENST
PIANOSPEL
BEMOEDIGING
ZINGEN Lied 67A, “Heel de aarde jubelt en juicht” (tekst M. Copier,
melodie L. Deiss).
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2 Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht. Refrein
3 Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. Refrein
4 Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd, laat Heer,
uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid. Refrein

EERSTE LEZING

“Pesach in quarantaine” van Kat Kreeberg

Pesach in quarantaine
We dekken de tafel met stiltekleed
eenzaamheidsglazen
afwezigheidsbestek
Vertwijfeld toch maar een beker
voor als Elia nog komt
We praten en bidden
maar niet als vorig jaar
Ergens is de lente voelbaar
want je weet welke tijd het is
15 niesan
15 keer niezen en morgen mooi weer
We lachen even over hoe de
bitterheid onze neus uitkomt
Zijn dan weer stil
Hoeveel plagen nog?
Worden we overgeslagen?
Waren we gewaarschuwd,
waarom deden we dan niks?
Meer wijn leunend naar links
Het gaat sneller dan vorig jaar
Toeval haalt mijn schouders op
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Waarom doen we dit?
Waarom doen jullie dit?
Alles lijkt even dwaas en slecht
maar we doen ons best
Ergens is de lente voelbaar
In Jeruzalem, in godsnaam volgend jaar.
ZINGEN De cantorij zingt psalm 81:2-8 onberijmd (vertaling P. Oussoren)
Laat juichen voor God onze sterkte,
doet schallen
voor Jacobs God!
Brengt muziek, geeft een trom aan,
een liefelijke handharp en een luit!
Stoot op een ramshoorn bij nieuwe maan,
en bij volle maan:
op de dag van ons feest!
Ja, dit is voor Israël gezet,
een gewoonte
voor Jacobs God;
als overeenkomst in Jozef
heeft hij die gesteld
toen hij uittoog
over het land van Benauwing,
taal die ik niet kende, ik mocht horen:
ik onttrok aan de drukkende last
zijn schouder,
zijn handen mochten
leeg aan de draagkorf voorbij!
in de benauwing riep je,
ik schonk je bevrijding,
in donder verborgen gaf ik je antwoord,
bij Meriva’s water proefde ik wie je was!
TWEEDE LEZING Johannes 13:1-15 (NBV)
Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit
de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld
toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en zijn
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leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon
Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle
macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou
gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen
doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te
wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon
Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus
antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel
begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen
Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij:
‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop
zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al
helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem
zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.
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Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer
naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen
altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie
Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.
15
Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook
doen.

ACCLAMATIE door de cantorij
Glorie aan de Vader en de Zoon,
en de adem van de Geest.
Als in den beginne, zo nu en altijd,
tot in Gods Koninkrijk. Amen!

OVERWEGING
ORGEL

Lied 653, “U kennen, uit en tot U leven” (tekst A.C. den Besten,
melodie G. Neumark) / “Wer nun den lieben Gott lasst walten” - Max Reger
(1873-1916)

1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2 Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
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DIENST VAN DE TAFEL
VOORBEDEN
ZINGEN De cantorij zingt “O groβe Lieb”, het eerste koraal uit de
Johannes Passion van Johann Sebastian Bach (1685-1750).
O groβe Lieb, Lieb’ ohn’ alle Maβe,
die dich gebracht auf diese Marterstraβe,
ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden
und du musst leiden.

TAFELLIED Lied 567, “Hij onthaalde ons aan tafel” (tekst A. Bjerke,
vert. A. Govaart; melodie E. Tøsse).

3 Niet alleen zijn vrienden kregen
deze zegen,
4 hij omarmt ook ons, bedient ons
in zijn liefde.
5 en omvat in dit gebaar de
hele aarde.
6 Hij dronk wijn om onze pijn, om
onze vreugde,
7 voor de Grieken en de Joden
brood gebroken.
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TAFELGEBED
Voorganger: In de nacht dat Hij werd overgeleverd
nam hij een brood, brak het en zei:
“Dit is mijn lichaam voor jullie.”
Zo nam hij ook de beker, gaf hem rond en zei:
“Doe dit om mij te gedenken.”
Telkens als wij samenkomen rond de tafel
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.
Bijeen tot zijn gedachtenis
bieden wij onszelf aan en al wat van ons is,
geschonden en geheeld, gehavend en geliefd,
en wij bidden:
geef ons uw Geest,
de liefdeskracht waaruit hij heeft geleefd,
dat wij elkaar nabij zijn, behoeden en bewaren
op onze weg naar U en uw Rijk,
God van liefde,
God van mensen –
van ons allen hier bijeen –
wij zeggen U dank en zegenen uw Naam.
Want uit U is de toekomst,
het leven in vrede ,
de aarde in het licht,
waar wij om bidden met de woorden:
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.
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Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Tijdens het delen van brood en wijn zingt de cantorij “Ubi Caritas”
van Ola Gjeilo (*1978).
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso iucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Terwijl de tafel wordt leeggeruimd, wordt gezongen “Bleibet hier und
wachet mit mir” (tekst Matteüs 26:38, muziek J. Berthier).

Deze viering eindigt in stilte, het is de nacht van waken en bidden.
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Viering van Goede Vrijdag

2 april 2021
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Aan deze viering werken mee:
het Team AV-apparatuur
Mannes Hofsink - orgel
Peter Rippen - piano
Anneke van der Heide, Martijn Jager, Karin Heesen
en Simon Gjaltema - zang
Voorgangers: Alberte van Ess, Marga Baas en Marjanne Binsbergen

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL “O Lamm Gottes, unschuldig” (Op. 67)
- Max Reger (1873-1916)
OPENINGSGEBED
Voorganger: Deze dag
verstomt ons spreken
wij vallen stil
en hopen op uw Woord.
Bij U Heer, schuilen wij
in het onbarmhartig licht
van deze dag.
Hoor ons en kom ons te hulp.
Blijf ons niet ver.
Gij zijt ons immers een beschutting
bij nacht en ontij.
Behoed ons
in de schaduw van uw vleugels
als wij hier waken en bidden
met Hem, uw Zoon
die tot in de dood
aan U vasthield.
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ZINGEN

“Blijf bij mij” (tekst Matteüs 26:38, muziek J. Berthier) uit
de traditie van Taizé.

KRUISWEGSTATIES
We staan stil bij 7 kruiswegstaties van Martien van Woerkum.
Ze worden afgewisseld met korte gebeden en pianospel.
Als we bij de statie van Jezus’ sterven aan het kruis zijn aangekomen,
is het een ogenblik stil en wordt de Paaskaars gedoofd.
ZINGEN Lied 573, “De Moeder stond door smart bevangen” (tekst

anoniem, 12de eeuw? ‘Stabat Mater Dolorosa’, vertaling W. Wilmink; melodie
Mainz 1661).

Moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar Zoon gekruisigd hing
en het was haar in haar lijden
of een zwaard haar kwam doorsnijden
dat dwars door het hart heen ging.
Hoe verdrietig en verloren
was de toch zo uitverkoren
moeder die Hem ’t leven gaf.

14
Ze moest klagen, ze moest rouwen
en ze beefde bij ’t aanschouwen
van zijn vreselijke straf.
Wie voelt er geen tranen komen
die daarheen wordt meegenomen,
waar hij Christus’ moeder vindt?
Wie zou tranen binnenhouden
als hij dat verdriet aanschouwde
van de moeder bij haar kind?
Zij zag wat Hij heeft geleden
voor het kwaad dat mensen deden,
zag de zwepen, zag het slaan,
hoorde ’t kind, door haar gedragen,
stervende om bijstand vragen,
zag hoe Hij is doodgegaan.
Vrouw van liefde en genade,
wil toch op mijn schouders laden
alles wat u lijden doet.
’k Wil mijn hart aan Hem verpanden,
laat mij dan van liefde branden
opdat ik Hem zo ontmoet.
Moeder, wil mijn hart bezeren
met de wonden die Hem deren,
die zo nederig wilde zijn
om te lijden voor mijn zonden.
Laat mij lijden aan zijn wonden,
laat mij delen in zijn pijn.
Laat mij huilen aan uw zijde,
laat het kruis ook mij doen lijden
tot ik zelf eens doodgaan moet.
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’k Wil mij naar het kruis begeven
om daar met u mee te leven
in wat Hem zo lijden doet.
Stralende, ik moet u eren,
wil u toch niet van mij keren,
laat mij huilend bij u staan.
Laat mij Christus’ dood ervaren,
laat mij in mijn hart bewaren
al wat Hem is aangedaan.
Laat zijn pijnen mij genaken,
laat het kruis mij dronken maken
van de liefde voor uw Zoon
en wil dan mijn voorspraak wezen
als ik ’t helse vuur moet vrezen
na het oordeel voor zijn troon.
Laat het kruis over mij waken,
laat zijn dood mij sterker maken,
zodat Hij me begeleidt
en mijn ziel, als ’t lijf moet sterven,
de verrukking doet verwerven
die de hemel ons bereidt.
GOEDE VRIJDAG GEBEDEN
ZEGENBEDE
Voorganger: In uw handen, o Heer,
bevelen ook wij ons leven.
In uw hoede bevelen wij elkaar aan.
Laten wij waken en bidden
dat uw liefde
ook ons zal vinden en bewaren.
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Dat wij niet eindigen in het duister,
maar dat in de nacht
voor ons allen een licht opgaat
en alle dingen worden goedgemaakt.
Laat het zo mogen zijn.
STILTE
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Viering van Stille Zaterdag

3 april 2021
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Aan deze viering werken mee:
Cantor/pianist: Mannes Hofsink
Zangers:
Aline Rozenboom, Judith Bouma, Martin Herz en Roele Kok
Voorganger:
Nick Everts
Afbeelding: gravure (1890) van “De graflegging van Christus” naar de
originele schildering (1520) van dit tafereel door Titiaan (1490-1576).
ORDE VAN DIENST
PROLOOG, vrij naar Marcus 15: 42-47
Op de avond voor de Sabbat vroeg Josef van Arimatea aan Pontius Pilatus het
lichaam van Jezus. Het verbaasde Pilatus dat Jezus al dood zou zijn, waarop hij bij
de centurio navroeg of Jezus al gestorven was. Toen de centurio de dood van Jezus
bevestigde, gaf hij Josef toestemming om het lichaam mee te nemen. Josef kocht
een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen.
Vervolgens legde hij Jezus in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een
steen voor de ingang.
Maria uit Magdala en de Maria de moeder van Joses keken toe in welk graf Jezus
werd gelegd.

MUZIEKIMPROVISATIE
GEDICHT

“De Steen” - Gabriël Smit (1910-1981)
Alles krijgt klaarder stem. De bomen
zeggen: wij groeien op naar de nieuwe
aarde, naar onze schaduw
over het Lam.
De vogels zeggen: wij trekken wiekend
de winter voorbij naar het eeuwige
voorjaar, naar ons hooglied
in Sion.
De velden zeggen: wij zijn geboorte,
voren van pijn, ploegsneden van
het ontzaggelijke baren
der schepping.
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De mensen zeggen: wij zijn overal
onderweg, overal voorgevoel
over stervensdorst heen naar
het leven water.
Mijn hart zegt: kom in mijn hart,
mijn ogen zeggen: spring in mijn licht,
mijn handen zeggen: maak mij los,
ik wil bidden.
En God zegt: nog staat mijn kruis
op de berg, nog is mijn graf
gesloten, wentel in Gods naam
je steen van Mij weg.
ZINGEN Lied 592, “Stil ligt de tuin rondom het witte graf” (tekst J. Ribbers,
melodie 16de eeuw, ‘De Engelsche Fortuyn’)
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GEBED
Voorganger:

Mijn hart zegt: kom in mijn hart,
mijn ogen zeggen: spring in mijn licht,
mijn handen zeggen: maak mij los,
ik wil bidden.

Het nu volgende gesproken gebed wordt voorafgegaan en gevolgd
door de acclamatie Lied 367K, “Hoor ons bidden, God, en luister”
(tekst R. Mes, melodie C. Winter).

ZINGEN

“Uit de diepte roep ik jouw naam” (tekst G. Bremer, melodie
S. Prins) uit Zangen van zoeken en zien, 307.

Voorganger:

Zoals Jezus drie dagen in het graf verbleef, zo verbleef
Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis.
Vanuit doodsangst riep hij om Gods naam.

Uit de diepte roep ik jouw naam, roep ik jouw naam.
Uit de diepte roep ik jouw naam, roep ik jouw naam.
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Uit de diepte water welt mij tot de lippen
roep ik jouw naam, roep ik jouw naam, roep ik jouw naam.
Hoor toch mijn stem neem mijn angst van mij
blijf niet door voor mijn klagen
Doe mij recht. Doe mij recht.
Uit de diepte roep ik jouw naam, roep ik jouw naam.
Uit de diepte roep ik jouw naam, roep ik jouw naam.
LEZING, vrij naar Jona 2: 6-10
Het water stijgt hem tot aan de lippen, watermuren storten op hem neer en
het zeewier op zijn hoofd verstikt hem. Hij zinkt tot de bodem, waar de bergen
oprijzen, naar het rijk dat zich voorgoed achter hem zal sluiten. Maar God,
de Ene, trekt hem levend omhoog. Met zijn laatste levensadem roept hij God
aan en zijn schreeuw klinkt tot in Gods heiligdom:
Red mij, en ik zal vol dank jouw lof bekendmaken. Ik zal je offers brengen en mijn
geloften inlossen. Ja, het is de Ene die redt!

PSALMGEBED
Voorganger: In het gebed van Jona klinken oude psalmen door.
Psalmen zoals psalm 130, Vanuit de diepte. Of psalm 116,
een psalm die door de Joden alleen in de eerste dagen van
het Pesachfeest gelezen en bezongen wordt.
Psalm 116 (tekst G. Bremer)
Ik koester Jou, want jij luistert,
ja, Jou, want Jij bent begaan.
Mijn bidden, mijn smaken.
Jij laat ze toe
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
Wanneer dood overal om mij is,
het graf grijnzend naar mij grauwt
en alles neigt naar zwart,
dan roep ik Jou,
Jouw Naam: Ene,
ach, help mij hier toch uit!
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De Ene is begaan en rechtvaardig,
onze God, louter erbarmen.
Die de weerloze bewaart
richtte mij op toen ik nergens meer was.
Ach toe, jij daar, mijn diepste wezen:
wees gerust, want de Ene is begaan met jou!
Ja, Jij voert mij de dood voorbij,
Jij droogt mijn tranen
en zorgt zelfs dat ik mij niet stoot.
Onder Jouw hoede mag ik wonen
in het land waar echt geleefd wordt.
Op Jou blijf ik vertrouwen,
ook wanneer ik mij ongelukkig weet of roep:
Niemand deugt nog, werkelijk geen mens!
Hoe kan ik Jou vergoeden
alle goeds dat Jij deed!
En dan drink ik Jouw bevrijding in
en noem daarbij Jouw naam: Ene!
Ik blijf Jou trouw, beloofd is beloofd
en ieder mag het weten:
kostbaar is voor Jou
het sterven van Jouw mensen.
Ach, Ene, ik sta toch in Jouw dienst,
ik, een kind van Jouw dienares?
Jij hebt mij vrijgemaakt.
Voor Jou daarom mijn dankoffer.
Jou wil ik in de hoogte steken
en volbrengen wat ik heb beloofd,
ten aanhoren van al Jouw mensen,
in de voorhof van Jouw huis,
thuis bij Jou, Jerusalem!
Die is goed!
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AFSLUITEND GEDICHT

“Doorbreek deze vervloekte stilte!”

geschreven voor deze gelegenheid door Nick Everts
Nog staat het kruis,
nog is het graf gesloten.
De steen lijkt onbeweeglijk,
dat staat vast.
Zo heeft ieder huis zijn kruis,
ieder hart zijn graf.
Achter stenen opgeborgen:
dodelijk stil, stom geslagen.
Ook mijn stem blijft steken.
Slechts stilte spreekt,
voor zover doodse stilte iets kan zeggen.
Ik ben dikwijls met stomheid geslagen.
De stilte van de ander
zou samenklinken met de stilte diep in mij,
als we woorden vonden,
stemmen, voor verdriet en pijn.
Voor wat ons is ontnomen,
voor wie nu niet meer is.
Stemmen voor wat anders had gemoeten,
voor de betere mens die we wilden zijn.
Klanken om wie we moeten missen,
gezangen die eenzaamheid doorbreken,
en uitroepen tegen ongekend onrecht.
Dit alles en meer, als onze stemmen maar woorden vonden.
We zouden van de daken roepen,
wat we nog willen geloven,
als we maar niet dodelijk stil
en stom geslagen zouden zijn.
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Nu weegt het zwaarst
ons eigen kruis en graf.
Stilte blokkeert als een onbeweeglijke steen,
dat we met elkaar opstaan.
Zeg iets ...
Doorbreek deze vervloekte stilte!
De dood heeft toch niet het laatste woord?
Jezus, waar leefde je anders voor?
Wat zegt me anders jouw kruis en graf?
Je kan toch niet voor eeuwig in stilte zijn?
Wanneer staat jouw stem dan in ons op?
De dood heeft in godsnaam toch niet het laatste woord?
Toch?

We verlaten de kerk in stilte.

Ω
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Paaswake

3 april 2021
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Aan deze dienst werken mee de lectoren Jan Haak, Hans van der Veen,
Ben Hanewinkel en Joanneke Smeenk.
Cantor/organist Mannes Hofsink bespeelt de vleugel.
De zang wordt verzorgd door Aline Rozenboom, Judith Bouma,
Martin Herz en Roele Kok.
Voorgangers zijn Nick Everts en Tirtsa Liefting.
Afbeelding: “Resurrection” (2015) van Jeltje Hoogenkamp (*1946)
ORDE VAN DIENST
HET LICHT
Het is stil en donker in de kerk.
Er wordt gewacht en gewaakt bij de doodsdeur,
bij het vuur van een paar fakkels.
Nog is het Stille Zaterdag.
LEZING Genesis 1: 1 – 2: 4
Na elke scheppingsdag klinken de woorden “Het werd avond, het werd
morgen…”, waarna gezongen wordt:
Cantorij:

Zo wordt het avond en morgen, de …ste dag.

Het wordt opnieuw stil in de kerk.
Wij wachten en waken.
Opeens klinken drie luide kloppen op de deuren van de kerk.
De deuren worden wijd geopend.
De PAASKAARS wordt binnengedragen
als symbool van het Licht dat de duisternis overwint.
Voor de Paaskaars uit wordt de icoon van Pasen gedragen.
Het nieuwe Licht wordt binnen gebracht.
Tot drie maal toe zingen we (op steeds verhoogde toon) Lied 593:
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Tijdens de PROCESSIE naar de doopvont klinkt de Lof van het licht,
Lied 600, “Licht ontloken aan het donker” (tekst S.L.S. de Vries, melodie
W. Vogel).

2 Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
3 Licht, aan liefde aangestoken,
Licht dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
4 Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

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!

DOOP EN GEDACHTENIS
LEZING

Exodus 13: 17-18, 14: 9-12, 15-17, 19-22

Water wordt in de doopvont gegoten.
GEBED bij het water
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LEZING Eén met Jezus Christus (naar Romeinen 6:3-4)
De Paaskaars wordt drie keer in het water gedompeld.
Jullie weten toch, dat de doop, waardoor wij één zijn geworden met Jezus de
Gezalfde, ons heeft doen delen in zijn dóód? Door de doop in zijn dood zijn wij
met hem begraven, opdat ook wij – zoals de Gezalfde door de kracht van de Vader
uit de doden is opgewekt – een nieuw leven zouden leiden. Zijn wij één met hem
geworden door het beeld van zijn dood, dan moeten wij hem ook volgen in zijn
opstanding.

AFWENDING en TOEWENDING
Voorganger: Jij, hier aanwezig. Jij, thuis meevierend.
Jij die staat in een lange stroom van mensen
verbonden door de tijd,
aaneen gevlochten met Eeuwigheid.
Van de heiligen en de martelaren
de vrouwen, de mannen en de kinderen.
Zij die met elkaar kerk vormen,
geloofsgemeenschap zijn;
overal en altijd!

Allen:

Jij die net als hen onderweg bent,
tochtgenoot,
delend de inspiratie van het geloof van Jezus
en de hoop om in zijn Geest verder te gaan.
Verder, voorbij kwade machten:
afgewend van wat niet goed is,
toegewend naar de bron van Levend water
die het goede leven is.
MOGE JE MET CHRISTUS OPSTAAN
EN NIEUW LEVEN VINDEN.

GELOOF BELIJDEN
Voorganger: Wij geloven in God,
die ons gemaakt heeft tot wie we zijn;
die ons inspireert en kracht geeft
op de weg naar gerechtigheid en vrede.
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Allen:

Wij geloven in Jezus van Nazareth, de Messias,
die ons op deze weg is voorgegaan,
door de dood heen,
Allen – vrouw, man, klein en groot, arm en rijk –
trad hij als gelijke tegemoet.
Daarmee bracht hij aan het licht
Gods liefde voor de mensen.
Wij geloven dat de Geest ons bezielt,
en ook zichtbaar wordt in de mens naast ons.
Zo kunnen wij ons inzetten voor elkaar
en verantwoordelijkheid nemen
voor de samenleving.
WIJ HOPEN OP EEN KERK
DIE HAAR GRENZEN VERLEGT
EN ZICH OPENT VOOR DE WERELD,
OP WEG NAAR DE ENE KERK
EN DE ENE WERELD.

PERSOONLIJKE DOOPGEDACHTENIS
Voorganger: Samen, hier en thuis, mogen wij onze doop herdenken
in het vertrouwen dat het de Geest is die levend maakt.
ZINGEN Lied 686, “De Geest des Heren heeft een nieuw begin
gemaakt” (tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers).
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2 Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3 De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

EVANGELIE VAN DE VERRIJZENIS
VREDEGROET
De Paaskaars wordt op de standaard gezet.
LEZING VAN HET EVANGELIE Marcus 16: 1-8
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van
Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 2Op de eerste dag van de
week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze
zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf
wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het
was een heel grote steen. 5Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in
het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei tegen hen:

31
‘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. 7Ga 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.

ZINGEN Lied 986, “De oorsprong van leven en licht” (tekst R. van Loenen,
melodie C. Winter).

2 Die woorden van leven en licht
heeft God in de vroegte gezongen.
Zijn lied was een scheppend gedicht,
zijn stem heeft het duister verdrongen.
3 Het duister, de macht van de dood,
Verdween voor het licht dat God baarde;
het licht was zijn schepping tot brood,
de vrucht was het leven op aarde.
4 Wij zingen een loflied voor Hem
die ons door de nacht zal bewaren,
want licht zal er zijn waar zijn stem
het licht zingt van hemel en aarde.
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OVERWEGING
ZINGEN Lied 621, “Heerlijk verschenen is de dag” (tekst N. Herman,
vert. J.W. van der Molen; melodie N. Herman).

2 De nacht, de zonde en de dood,
de hel, het leed, de angst, de nood,
dit alles is teniet gedaan,
nu onze Heer is opgestaan. Halleluja.
3 Die eens de buit was van de dood
en weerloos lag in aarde 's schoot,
Hij heeft het licht teruggebracht,
Hij schenkt het leven overmacht. Halleluja.
4 Heel de aarde, al het schepsel zal
opstaan in 't zonlicht overal;
voorbij is nu de droefenis,
omdat de Heer verrezen is. Halleluja.
5 Ook wij, wij zetten blij van zin
een stralend halleluja in.
O Christus, die verrezen zijt,
wij prijzen uw aanwezigheid. Halleluja.
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MAALTIJD VAN DE HEER
Voorganger:

Als we dan hier brood en wijn delen
in herinnering aan hem die zichzelf daarin gaf,
laat ons dan ook herinneren wie hij
als onze tafelgenoten voor ogen had. Zo zei hij:
”Als je mensen voor een maaltijd uitnodigt, vraag dan
niet je vrienden, je broers, je familieleden of je rijke buren.
Want zij kunnen jou de volgende keer weer uitnodigen,
en zo zou je worden beloond. Maar als je mensen voor
een maaltijd wil uitnodigen, nodig dan bedelaars en arme
mensen uit. Het zal heerlijk voor je zijn als je dat doet, want
zij kunnen je er niet voor belonen. Je zal ervoor beloond
worden op de dag dat de mensen die hebben geleefd zoals
God het wil, uit de dood opstaan.” (Lukas 14: 12-14)
Het was op de avond van zijn gevangenneming dat hij
brood en wijn deelde, en zei:
“Dit is mijn lichaam voor jullie,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doe dit zo dikwijls je die drinkt tot mijn gedachtenis.”
Moge het delen van dit brood en deze beker
het geloof en het appel van hem levend houden.
Ja, dat het ons sterkt in de hoop
dat een nieuwe wereld komen zal.
Een wereld waartoe wij geroepen zijn:
waar aanzit die geen aanzien geniet,
waar brood en recht en liefde is,
genoeg voor allen.

Tijdens het delen van brood en wijn zingt de cantorij “Alleluia, Christus
surrexit” van Felice Anerio (1560-1614).
GEBED NA DE MAALTIJD
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ZENDING en ZEGEN
ZINGEN Lied 608, “De steppe zal bloeien” (tekst H. Oosterhuis,
naar Jesaja 35:1-10; melodie A. Oomen).

35
3 De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde ondergaan
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 lachten en juichen en leven.
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Paascyclus 2021
Gezamenlijke digitale vieringen vanuit de Martinikerk
Samen vieren we het Paastriduüm, een liturgische geheel vanaf de avond
van Witte Donderdag tot aan de Paasnacht wanneer het licht van Pasen
wordt binnengedragen. Met beeld, woord en muziek herdenken en vieren
we het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Alle vieringen zijn op
de dag zelf vanaf 10:00 online beschikbaar.
Aan deze vieringen wordt meegewerkt door:
De Bron, de Fontein, de Nieuwe Kerk, de Martinidiensten
en de Pepergasthuisgemeenschap.

