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VOOR DE DIENST

1."Christ the Lord is risen again!" - koor

2."Gij die verrezen zijt" GvL 607 - koor vers 1, allen 2 en 3

2. Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven;
    Gij zijt ons Paaslam, Gij hebt ons Uw lichaam gegeven. 
    Christus, Uw Bloed heeft ons bewaard en gevoed;
    Herder en leidsman ten leven.

3. Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde, 
    Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader. 
    Gij spreekt ons vrij, teken van leven zijt Gij. 
    Voer ons omhoog naar Uw Vader.

OM TE BEGINNEN 

Woord van welkom 

Aansteken van de kaarsen
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Moment van stilte 
Openingslied “Sta op!” Lb 630 vers 1k, 2a, 3k, 4a

2    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.

3    Al wat ten dode was gedoemd
      mag nu de hoop herwinnen;
      bloemen en vogels, - alles roemt
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      Hem als in den beginne.
      

      Keerde de Heer der schepping weer,
      dan is het tevergeefs niet meer
      te bloeien en te minnen.

 4   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.

Groet en bemoediging 
v    Christus is verrezen!
a    De Heer is waarlijk opgestaan!
v    Onze hulp is de Naam van de Heer
a    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed “Die de morgen ontbood” Lb 296
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Glorialied "Christus onze Heer verrees" Lb 624 koor vers 1, 
allen 2 en 3

1.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!
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3. 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!
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RONDOM HET WOORD

Gebed van de Paasmorgen

Lied "O vlam van Pasen, steek ons aan" Lb 637 koor vers 1 en
3, allen 2 en 4

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!
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Lezing uit het Eerste Testament Jesaja 55, 1-11

Lied “Bron van het zijnde Lb 987 refrein 2x

Evangelielezing Johannes 20, 1-18

Lied “Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt” Lb 620 vers 1,11,12
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11. Wij vieren 't feest van Pasen weer,
      en brengen alle lof en eer
      aan onze opgestane Heer.
      Halleluja.

12. Voor alles wat Hij heeft gedaan,
      roepen wij God ootmoedig aan
      nu onze Heer is opgestaan.
      Halleluja.

Overweging  

Lied LB 633 "De lichtvorst, de ontluisterde" 

2. De glorie van de dageraad
    verleent een hof zijn pracht,
    geweken is het rouwgewaad,
    de smartelijke nacht.

3. Nu ons een licht is opgegaan,
    gewenteld onze steen,
    komen wij oog in oog te staan,
    niet langer dood-alleen.
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4. O teken dat zijn handpalm siert,
    zijn hartstreek en zijn voet,
    zijn onmacht heeft gezegevierd,
    de onschuld van zijn bloed.

5. De liefde toont zijn aangezicht,
    een zonnelied breekt aan,
    vandaag zien wij het levenslicht,
    de Heer is opgestaan.

AFSCHEID van Jaap Medema als diaken en scriba

Woorden ten afscheid
Dankgebed
Lied “God schenk ons de kracht” Lb 418 vers 1, 2, 3

2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
    zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
    Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
    horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer. 
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3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
    dat wij die als zaad dragen door de landen,
    zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
    totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
  

RONDOM DE TAFEL

Diaconale mededelingen en inzameling
Voorbeden
Acclamatie "God van leven en licht" Lb 368f  

Nodiging
Tafelgebed
allen:

U zeggen wij dank, Eeuwige, onze God,
hier en nu, overal en altijd,
want wat geen oor heeft gehoord
en wat geen oog heeft gezien,
dat hebt U bewerkt in de nacht
die ons verhaald wordt door getuigen
van de eerste dag, het vroegste licht:
die nacht waarin U Jezus Christus
uit de doden hebt opgewekt.
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U hebt de duisternis verdreven.
Richting en zin hebt U gegeven
aan heel ons sterfelijk bestaan.
Daarom bezingen ook wij,
met Maria van Magdala, 
met de eerste getuigen
en met allen die hebben geloofd,
de dag die Gij, o God, hebt gemaakt.

allen:
Het licht is waarlijk opgestaan.
Halleluja, halleluja!

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God,
en gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven heeft verbonden met uw Naam
en met al wat daarin ligt besloten
aan mededogen, liefde en genade;
die de nieuwe mens geworden is,
uw beeld en uw gelijkenis,
de weg, de waarheid en het leven.
Met ons verbonden voor het leven
heeft Hij de machten van de dood voorgoed verslagen.

allen:
Het licht is waarlijk opgestaan.
Halleluja, halleluja!

Hij heeft op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons bezegeld 
met de tekenen van deze gaven:

Hij nam een brood,
sprak de dankzegging daarover uit,
brak het en gaf het aan de zijnen 
met de woorden:
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            Dit is mijn lichaam voor u;
            doet dit tot mijn gedachtenis!

Na de maaltijd nam Hij de beker,
sprak de dankzegging daarover uit,
gaf die aan de zijnen
met de woorden:
             Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
             doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!

allen:
Het licht is waarlijk opgestaan.
Halleluja, halleluja!

Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.

Zend nu uw Geest over deze gaven
en over ons zoals wij hier bijeen zijn,
dat wij allen mogen herleven tot een nieuwe gemeenschap,
vruchtbaar in recht en vrede,
ranken van de ware wijnstok.

Samen met alle levenden die wij aan U opdragen,
hen met wie we vreugde beleven
en hen over wie wij zorg hebben,
samen ook, lieve God, met onze doden,
die wij uit handen hebben moeten geven; 
samen met alle geloofsgetuigen die ons zijn voorgegaan 
op weg naar het land van belofte;
zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen in hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie
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en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Koninkrijk.

allen:
Het licht is waarlijk opgestaan.
Halleluja, halleluja!

. 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.

Vredegroet
Delen van brood en wijn
Dankgebed

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied  "U zij de glorie," Lb 634 

koor:
À toi la gloire, o Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
Brilliant de lumière l’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, o Ressuscité!
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À toi la victoire pour l’éternité!
allen:

 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!

Zending en zegen (besloten met gezongen Amen)

Orgelspel
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