Vieringen van

‘de drie dagen van Pasen’

Protestantse Gemeente Tollebeek
1 april – 4 april 2021
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Inleiding
De viering van Pasen begint op Witte Donderdag en eindigt op de Paaszondag.
Onze samenkomsten op deze dagen vormen één geheel: ze vormen één lange
eredienst aan God. In de liturgie komt dit tot uitdrukking door op Witte Donderdag te beginnen met het ‘Onze Hulp’ en pas op Paasmorgen af te sluiten
met de Zegen. Op Witte Donderdag wordt de avondmaalcollecte verzameld,
maar pas op Paasmorgen volgen de gewone collectes. Er zijn dus geen collectes op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.
Waar zo het paasfeest gevierd wordt – te beginnen op de avond van de Witte
Donderdag – worden de dagen geteld vanaf de avond. De dag begint immers
volgens het scheppingsverhaal met de avond. Vanaf de Witte Donderdag tot en
met Paasmorgen tellen we dus drie dagen: de ‘drie dagen van Pasen.’ Dit worden ook wel ‘de heilige drie dagen’ genoemd.
We vieren in al deze samenkomsten, verspreid over deze drie dagen, het heil
dat God ons geeft in de dood en de opstanding van onze Heer Jezus Christus.
Bij Christus Jezus ervaren wij: het licht is sterker dan de duisternis, het leven
overwint de dood. In gedenken en verwachten trekken wij Hem achterna. Gods
kracht die Jezus uit de dood opwekte zal ons vullen. Wij zullen leven als opgestane mensen. In dat geloof, dat vaak een zoeken en tasten is, willen wij ook
dit jaar de weg van Pasen gaan.
Dit jaar volgen wij zoveel mogelijk het evangelie van Johannes.
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Paaswake
Paasmorgen

p.
p.
p.
p.
3

4
11
17
24

Orde van dienst voor
Witte Donderdag

Voorganger: Ds. I. Terlouw
Lector: Rens Brandsema
Organist: Jan Dijkstra
Beamist: Geert Weerstand
Kleur: wit
1 april 2021 | 19.30 uur
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Toelichting Witte Donderdag
Op Witte Donderdag gedenken we de laatste avond voor het sterven van
Jezus. Het is de avond waarop Jezus met zijn vrienden aan tafel zit. Deze
vrienden vereren hem, maar zullen hem ook verraden.
En Jezus, Hij weet wie zij zijn. Hij geeft hen daarom een voorbeeld om na
te volgen. Hij wast hun voeten, zoals gewoonlijk een bediende of slaaf dat
deed. Zo laat Jezus zien dat hij gekomen is om te dienen. Er is geen groter
liefde dan je leven te geven voor je vrienden, legt Jezus uit. Als teken daarvan geeft Jezus zichzelf die avond aan hen in het brood en de wijn van het
Pesachmaal.
Zo komt het Pesachmaal, dat gevierd werd om de uittocht uit Egypte te
gedenken, in een nieuw licht te staan. Jezus is degene die ons bevrijdt uit
dood en slavernij. Net zoals de Israëlieten nog diezelfde nacht dat zij het
Pesach vierden Egypte verlieten, vertrekt Jezus daarom direct na de maaltijd naar Getsemane. Hij trekt de duisternis van de nacht in om te beginnen
aan zijn doortocht door de dood heen op weg naar de Vader. Zijn dienstbetoon aan God en mensen gaat tot het uiterste: ‘Niet mijn wil, maar Uw wil
geschiede.’

Orgelspel
Welkom, mededelingen, toelichting bloemstuk
Kind: Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?
Voorganger: Omdat we denken aan de uittocht uit Egypte. God bevrijdde
zijn volk uit de benauwdheid om hen te brengen naar het beloofde land. Die
avond wachtten de Israëlieten op een teken van de Heer:
Allen: Zo willen wij vertrouwen op God die met ons meetrekt, door het
donkere water van de angst en de dood heen, naar de morgen van het licht.
Kind: Maar waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?
Voorganger: Omdat we verlangen naar een toekomst van vrede waar geen
verdriet is, geen honger en geen pijn, waar mensen meeleven en elkaar dienen en kinderen vrij kunnen spelen.
Allen: Zo willen wij vertrouwen op God die ons kracht geeft, om te blijven
geloven in de komst van zijn Koninkrijk, een wereld vol liefde.
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Kind: Maar waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?
Voorganger: Omdat we denken aan Jezus en zijn moed om de minste te willen zijn en zich op te offeren in liefde. Zijn leerlingen hadden zijn hoop op
hem gevestigd als Verlosser. Hij gaf zichzelf aan hun in brood en wijn, als
kracht voor onderweg en als teken van de vreugde van Gods toekomst.
Allen: Zo willen wij vertrouwen op God die ons niet in de steek laat, die
ons laat zien dat zijn leven sterker is dan onze dood.
We gaan staan
Begroeting
v.: De Heer zij met u!
g.: OOK MET U ZIJ DE HEER!
v.: Wij mogen ervoor bewaard blijven te roemen
anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus.
g: IN HEM LIGT ONS HEIL, ONS LEVEN, ONZE OPSTANDING
DOOR HEM ZIJN WIJ VERLOST EN BEVRIJD.
(naar Galaten 6:14)
Moment van stilte
Aanvangslied Psalm 67:1 met orgelspel (Nieuwe Psalmberijming 2021)
God, geef genade, geef uw zegen;
toon ons uw stralende gezicht.
Op aarde kent men dan uw wegen;
de wereld ziet uw reddend licht.
Refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.
Bemoediging
v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v.: die trouw is tot in eeuwigheid
g.: EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON. AMEN.
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We gaan zitten
Gebed voor de Witte Donderdag
v.: Het is ons een vreugde, Heer onze God,
op deze avond het paasmaal te vieren,
dat wij voor elkaar en met elkaar mogen doen,
wat uw Zoon ons heeft voorgedaan.
Open ons hart voor uw bevrijdend Woord
om het geschenk te erkennen, dat Gij in onze handen legt:
Jezus Messias, vergeving van zonden,
brood gebroken voor het geluk van alle mensen.
…gebedsstilte…
Waar dat geluk ontbreekt,
in ons leven en dat van onze naaste,
Heer ontferm U.
Ga in de nacht voor ons uit
door het water van de dood
naar een land van vrede in overvloed.
g.: AMEN
Lezing Johannes 13:1-17 Jezus wast de voeten van de leerlingen
Overdenking
Lied: Toon mijn liefde Opw. 507
https://youtu.be/vSTknxrw8E4

DIENST VAN DE TAFEL
v.: Niet om gediend te worden,
maar om te dienen,
zijt Gij gekomen, o God.
g.: LEER ONS ONSZELF LOS TE LATEN
EN TE DOEN WAT U ONS HEBT VOORGEDAAN.
v.: Vervul ons met Uw liefde,
die gaat tot het uiterste.
g.: AMEN
Inzettingswoorden
In de nacht van de overlevering,
DAT IS IN DEZE NACHT,
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heeft Hij 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.
g.: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ.
MARANATA!
Zo gedenken wij dan, grote God,
Het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
Die Gij uit de dood hebt opgewekt.
Zend, bidden wij, uw heilige Geest
Over deze gaven van brood en wijn,
tekenen van uw toekomst, uw belofte
aan heel uw volk onderweg.
Beweeg ons door uw Geest tot vrede,
tot gerechtigheid en liefde
voor heel uw schepping en al uw mensen.
g.: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL…
Gemeenschap van brood en wijn
v. Ons Pesachlam is Jezus Christus (1 Kor. 5:7). Hij leidt ons uit slavernij.
Hij geeft zichzelf in brood en de wijn en schenkt ons genade die ons vrijmaakt. Komt nu, want alle dingen zijn gereed.
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Bij het geven van onze gaven aan de avondmaalcollecte groeten we elkaar:
g.: DE VREDE VAN CHRISTUS (ZIJ ALTIJD MET U)
Bij het geven van het brood:
v.: Het lichaam van Christus, voor u gegeven.
Bij het geven van de beker (door ouderling):
v.: Het bloed van Christus, voor u vergoten.
Muziek/Lied tijdens de viering: Aan uw tafel, Sela
https://youtu.be/fFup6ls6pmI

Gebed na de maaltijd
God van liefde,
Gij hebt ons gevoed met uw gaven:
het brood uit de hemel
en de wijn van het koninkrijk.
Wij bidden U:
blijf ons nabij
ook in de nacht die komt.
Laat ons nooit alleen,
zelfs niet in de dood.
Dat bidden wij U
in de naam van Hem
die ons is voorgegaan naar U:
Jezus, de Levende.
g.: AMEN.
Lied met orgel: NLB 245:1'k Wil U, o God, mijn dank betalen…
Lezing Johannes 15:27-31 door lector
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geeft ik jullie, zoals de wereld die
niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie
hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want
de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt,
zodat jullie het geloven wanneer het zover is.
Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de we9

reld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.
Avondgebed van Luther
v.: Heer blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag.
aan de avond van het leven.
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen
met uw Woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer het over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
g.: AMEN
Onder zacht orgelspel verlaten we de kerk.
Aan het einde van deze dienst wordt de zegen niet uitgesproken. Dat is niet
omdat Gods zegen vandaag aan mensen onthouden zou worden, maar omdat
de viering van de Stille Week alleen maar even onderbroken wordt.

Wilt u dit boekje a.u.b. in de kerk achterlaten?
Het moet morgen weer gebruikt worden, alvast bedankt!
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Orde van dienst voor
Goede Vrijdag

Voorganger: Mw. Heidi Kramer-De Jong
Lectoren: Christian Bleeker/Bert Apperlo
Organist: Jan Dijkstra
Beamist: Albert Kramer
Kleur: paars
2 april 2021 | 19.30 uur
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Toelichting Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag staat het lijdensverhaal van Jezus Christus centraal. Witte Donderdag onderstreep de vrijwillige daad van Jezus die zich gaf aan en
voor ons. Op Goede Vrijdag ligt de nadruk erop dat wij mensen Hem dit lot
hebben doen ondergaan. God klaagt ons aan. Wij stellen ons onder zijn
kritiek. De dienst vraagt daarom om ingetogenheid, stilte, boete en inkeer.
Toch hoeven we ook niet ‘verslagen’ naar huis te gaan. Het is Kruispasen.
God roept ons tot bekering, boete en berouw, maar schenkt ons in het kruis
ook redding en vergeving. Het kruis wordt daarom ook bezongen. De dood
van Christus aan het kruis is geen mislukking die later min of meer rechtgezet wordt door de opstanding. Het kruis van Christus, zijn vermogen mens
te zijn tot in de diepste duisternis, dát is de overwinning. Het kruis is het
bewijs van een liefde die sterker is dan al onze zonde en de dood. Daarom
mag deze dag toch ‘Goede’ Vrijdag heten.
Omdat deze dienst onderdeel is van één grote eredienst van Witte Donderdag tot en met Paaszondag is er geen collecte

Wij komen stil de kerk binnen, zonder orgelspel, de Paaskaarsen branden.
Stilte
Als de kerkenraad voor in de kerk is, gaan allen staan
Gebed
v.: Heer onze God,
een mens in dodelijke verlatenheid,
een Man van smarten
stelt Gij ons tot een teken van leven.
Wij bidden u omwille van zijn lijden:
Sterk in ons het geloof,
dat Gij ons nooit alleen laat,
dat wij ons kunnen verlaten op U
in alles wat ons overkomt, vandaag en tot in alle eeuwigheden.
g.: AMEN.
Orgelspel Gez. 177:1 Leer mij, O Heer, uw lijden recht betrachten
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LEZING VAN HET LIJDENSVERHAAL
Lezen Johannes 18:1-13a

De gevangenneming, Jezus voor Kajafas

Luisteren naar Via Dolorosa
https://www.youtube.com/watch?v=mI2KIvb6jPw

Lezen Johannes 18:28-19:5

Jezus voor Pilatus, Zie de mens

Luisteren naar Zie de Mens
https://youtu.be/EF46vZ210LE

Lezen Johannes 19:16-27

Jezus gekruisigd

Luisteren naar Hard geslagen, vastgenageld
https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I

Lezen Johannes 19:28-30

Het sterven van Jezus

De Paaskaarsen worden gedoofd
Moment van stilte
Orgelspel Psalm 22:6 Ik vloei daar heen, als water in het zand
Lezen Johannes 19:31-37

De kruisafname

Orgelspel NLB 590:1 Nu valt de nacht
HET BEKLAG GODS
Het Beklag Gods is een aanklacht van God om wat mensen Hem aandoen. De
vorm die hiervoor wordt gebruikt, komen we reeds tegen in het Oude Testament in Micha 6:3-4: “Mijn volk, wat heb Ik U aangedaan en waarmede heb
Ik u vermoeid? Getuig tegen Mij! Immers heb Ik u gevoerd uit het land Egypte
en uit het slavenhuis heb Ik u verlost.”
Met het Beklag Gods bevindt de christelijke gemeente zich niet aan de zijde
van haar Heer. Integendeel: zij buigt zich in verootmoediging en belijdt haar
schuld voor zijn aangezicht, terwijl zij bidt: ‘Ontferm U over ons!’
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v.: Mijn volk, wat heb ik u misdaan? Of waarin heb ik u bedroefd? Ik heb de
aarde voor de dag geroepen en aan uw handen toevertrouwd, maar mijn tuin
wordt een wildernis, mijn levenswerk een dodenakker. Waarom laat gij dit
toe?
g.: HEILIGE GOD, ONTFERM U OVER ONS.
v. Ik heb u onder mijn regenboog gesteld, een teken van vrede en toekomst,
maar dodelijke wapens staan gericht op mensen en bedreigen mijn dierbare
schepping. Waarom laat gij dit toe?
g.: HEILIGE GOD, ONTFERM U OVER ONS.
v. Ik heb mij laten kennen als een bevrijder, en bondgenoot van alle onderdrukten, maar tallozen worden getergd en geteisterd door terreur en tirannie.
Waarom laat gij dit toe?
g.: HEILIGE GOD, ONTFERM U OVER ONS.
v. Ik heb in overvloed gezegend met dagelijks brood en meer dan dat, maar op
de akker sterven mensen onverzadigd en kinderhanden blijven ongevuld.
Waarom laat gij dit toe?
g.: HEILIGE GOD, ONTFERM U OVER ONS.
v. Ik heb mijn woord aan u gegeven en u mijn hartsgeheimen toevertrouwd,
maar afgoden vinden overal gehoor en mensen kiezen wegen ten dode. Waarom laat gij dit toe?
g.: HEILIGE GOD, ONTFERM U OVER ONS.
v. Mijn volk, wat heb ik u misdaan
of waarmee heb ik u bedroefd?
Antwoord mij!
Ik heb u geëerd als kroon der schepping,
Ik heb u gezocht als mijn kostbaarste sieraad,
Ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart,
Ik heb u mijn trots, mijn Zoon, geofferd.
Wat had ik nog meer moeten doen dan dat ik niet heb gedaan?
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Kruismeditatie
Uit een dagboek van Beth Moore
Volgens de eeuwenoude gewoonte werd het kruis, of in ieder geval
de dwarsbalk, op de grond gelegd, waarna Christus er uitgestrekt
op werd gelegd. Ik kan me niet indenken hoe het is om degene te
zijn die de juiste plek op de huid zoekt, de spijker plaatst, en er vervolgens een hamerslag op geeft. Zou hij niet alle moeite hebben gedaan om Christus maar niet in de ogen te hoeven kijken?
Ik wil het niet explicieter beschrijven dan nodig is, maar kruisiging
was onvoorstelbaar pijnlijk. Het was een onmenselijke straf en bijna altijd ging er een zware geseling aan vooraf. Deze doodstraf
was bedoeld als afschrikmiddel voor opstandige slaven. Romeinse
burgers mochten niet gekruisigd worden, dat was verboden, hoe
ernstig hun misdaad ook was. Het was een volslagen onmenselijke
manier om te sterven, zelfs voor de twee misdadigers die naast Jezus gehangen werden.
Maar hier ging het om de Koning der heerlijkheid! Ze gebruikten
een hamer en spijkers voor het ‘vleesgeworden Woord’. Ga eens
zitten en ‘luister’ naar het geluid van de hamerslagen. Niet omdat
ik zo nodig dramatisch wil doen. Ik wil gewoon dat wij bijna ooggetuige worden. Je hoeft je ogen niet open te doen om te ‘kijken’,
maar zet je geestelijke oren open en luister. Worstel je door de
mensenmassa heen. Kom dichterbij, zodat je kunt horen wat de man
zegt die de spijker op de pols van Christus zet. Luister dan hoe de
hamer de spijkers raakt, en een paar slagen doet bij elke hand en
voet om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten. Je hoeft niet in
elkaar te krimpen; ik wil alleen dat je hoort hoe stevig de spijkers in
het hout geslagen worden.
Hoe onbegrijpelijk het proces voor jou en mij ook is, God heeft het
kruis gekozen als het middel om Christus op een erezetel in het huis
van zijn Vader plaats te laten nemen. Er was niets toevalligs aan.
De Zoon van God werd niet plotseling overwonnen door de slechtheid van mensen, en daarom aan een kruis genageld. Integendeel,
het kruis was het middel waardoor de Zoon van God de slechtheid
van de mens overwon.
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Ik kan niet bevatten hoe zulke wreedheden door mensen uit vrije wil
konden plaatsvinden, terwijl God ze gebruikte om zijn volmaakte,
goddelijke reddingsplan uit te voeren. Christus werd als de enige
volmaakte mens aan het kruis genageld. Hij was op alle manieren
de vervulling van de wet. Toen God zijn Zoon bevestigde als een pin
in stevige grond, pakte Hij het document met voorschriften waarin
wij werden aangeklaagd, en wiste het uit. Terwijl Jezus aan het
kruis werd gespijkerd, spijkerde God onze redding vast.
Orgelspel Gezang 182:1 Jezus, leven van ons leven
v.: Heilige God,
hier zijn wij, uw schepselen,
met lege handen,
mensen van een wereld
waar haat en tweedracht
onrecht en verdriet is.
Bevrijd ons daarvan
door de kracht van uw liefde,
die sterker is dan de dood.
Omwille van Hem die een mens van liefde was en is
en om ons allen een man van Smarten werd:
Jezus uw Zoon, ons levenslicht
dit uur en in eeuwigheid.
g.: AMEN.
Slotlezing Johannes 19:38-42

De begrafenis

Stilte De Paaskaarsen, de kanselbijbels en het avondmaalstel worden de
kerk uitgedragen.
Wij verlaten in stilte de kerk, wachtend op het doorbreken van Gods licht
(er is geen orgelspel)

Wilt u dit boekje a.u.b. in de kerk achterlaten?
Het moet morgen weer gebruikt worden, alvast bedankt!
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Orde van dienst voor de
Paaswake

Voorgangers en lectoren worden verzorg door het moderamen
Organist: Ron van Ommen
Zang: Pieter Baarssen en Arne van Ommen
Beamist: Richard Oost
Kleur: paars naar wit
3 april 2021 | 19.30 uur
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Toelichting Paaswake
We komen samen aan het begin van de paasnacht. Stille Zaterdag legt getuigenis af van Jezus’ nederdaling ter helle. Die uitdrukking wijst op Gods
volstrekte overmacht, de overwinning van de Messias op zonde, dood en
duivel. Aansluitend op deze Stille Zaterdag vindt bij het invallen van de
paasnacht een wake plaats, waarin we toeleven naar de viering van de opstanding van Christus in de vroege paasochtend. In de kerk is het stil en
donker, de paaskaarsen ontbreken. Wij komen in stilte de kerk binnen. We
waken in de nacht en zien uit naar het licht dat komt.

Stilte
Lied: ’t Is middernacht en in de Hof, JdH 280
We gaan staan
Gebed voor de Stille Zaterdag (ds. Ilonka Terlouw)
v.: Uit de diepten roepen wij tot U,
uit de diepten der geschiedenis
uit de diepten van de verlorenheid
van de mensenzoon die geen plek heeft om het hoofd neer te leggen
de rechtvaardige die is gedood.
Ja, wij roepen tot U uit de diepten waarin Uw Zoon is afgedaald
om uw licht te verkondigen en dat licht te zijn.
g.: Uit de diepten roepen wij,
de diepten van de zinloosheid
waaraan wij ons zo moeilijk ontworstelen,
tenzij Gij ons de ogen open
voor het licht dat schijnt in de nacht.
Amen.
We gaan zitten
Lied: Op die heuvel daarginds, JdH 836
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DE LOF VAN HET LICHT (Popke Jan Woudstra)
We gaan staan
Het licht wordt door een diaken binnengedragen
Achter in de kerk roept de diaken: Het licht van Christus!
g.: HEER, WIJ DANKEN U!
Halverwege de kerk roept de diaken: Het licht van Christus!
g.: HEER, WIJ DANKEN U!
Voor in de kerk roept de diaken: Het licht van Christus!
g.: HEER, WIJ DANKEN U!
De lichten in de kerkzaal gaan aan, de kaars wordt neergezet en het kanselkleed wordt gewisseld (van paars naar wit).
v.: Het Licht van Christus
die in heerlijkheid verrezen is,
moge de duisternis uit ons leven verdrijven.
De nacht is voorbijgegaan, de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid gaat over ons op.
We gaan zitten
Muzikaal intermezzo
DIENST VAN HET WOORD
De lezingen herinneren ons eraan hoe God in verleden en heden mensen
steeds weer bevrijdt uit de macht van nood en dood. In de lezingen van vanavond staat Gods bevrijding uit en door het water centraal.
Lezing I Genesis 7:1-4; 10-12; 9:8-17
Door Marnix Gijlers

De belofte voor Noach

Lied: Daar is plaats bij het kruis, JdH 280:1
Lezing II Handelingen 8:26-40
Door Popke Jan Woudstra

De doop van de heiden

Lied: Daar is plaats bij het kruis, JdH 280:3 en 4
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Lezing III Openbaring 21:1-6
Door Marnix Gijlers

Het water des levens

Lied: Een toekomst vol van hoop, Sela
DOOPGEDACHTENIS (Jurjen van der Velde)
Er wordt water in de doopvont gegoten door een diaken
v.: Dit is de nacht, waarin wij worden teruggebracht
naar de oorsprong van de doop:
ook wij zijn door het water getrokken,
bekleed met licht, beademd met nieuw leven.
Een nieuwe naam is ook over ons uitgesproken.
Deze nacht gedenken wij,
hoe ook wij zijn geroepen uit de dood en duisternis,
want, broeders en zusters, de apostel Paulus schrijft:
Weet gij niet dat wij allen die in Christus gedoopt zijn in zijn dood gedoopt zijn? Met Hem zijn wij begraven door de doop in de dood opdat, gelijk Christus uit de doden is opgewekt, door de majesteit des
Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. (Rom.
6:3-4)
Laat ons dan, tezamen met de kerk van alle tijden en plaatsen
met de apostelen en martelaren,
met alle heiligen die ons in geloof zijn voorgegaan
en met heel de schepping die zucht in barensnood
ons afkeren van ons oude leven
en samen op weg gaan,
Gods licht tegemoet:
in de Rode Zee der bevrijding,
maar Israel, uw volk,
hebt Gij door alle diepte heengeleid.
Gij hebt door de doopgang van uw Zoon,
die onze Here is,
ook de doodsjordaan geheiligd,
en alle water dat ons overstelpt
reinigt Gij tot een overvloed van heil;
zo bidden wij dan:
g.: HEER ONTFERM U.
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v.: Ontferm U, Heer, over uw gemeente,
uw liefde is onpeilbaar en uw ontferming grondeloos;
wil ons aanzien in genade
en ons door uw heilige, scheppende Geest
inlijven bij uw Zoon, de Mens van Pasen.
Laat zo heel uw gemeente
met de Messias mee
begraven zijn in de doodsdiepte van zijn Pascha;
laat heel uw gemeente
met de Messias mee
tot een nieuw leven opstaan;
laat heel uw gemeente
het messiaanse kenmerk dragen,
veldteken van uw koninkrijk,
en laat haar leven al haar dagen
onze Voorganger achterna,
met waar geloof en goede hoop en met vurige liefde,
herboren uit water en heilige Geest.
Lied: Meer dan rijkdom (‘Above all’), Opw. 544
Verzaking en Geloofsbelijdenis (Janna Willems)
We gaan staan
v.: Broeders en zusters,
in de doop zijn wij met Christus begraven
om met Hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom vraag ik u die in deze nacht uw doop wilt gedenken
uw stem te verheffen
en mij antwoord te geven:
v.: Wilt u de Heer uw God dienen
en naar zijn stem alleen horen?
g.: JA, DAT WIL IK
v.: Wil u zich verzetten tegen alle machten
die als goden over ons willen heersen?
g.: JA, DAT WIL IK
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v.: Wilt u ieder slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
g.: JA, DAT WIL IK
v.: Schaamt u dan niet de Christus te belijden,
want het evangelie is een kracht Gods
tot behoud van een ieder die gelooft;
en antwoordt in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen:
Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?
g.: JA, IK GELOOF
v.: Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden?
g.: JA, IK GELOOF
v.: Gelooft u in de heilige Geest?
Gelooft u in de algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving der zonden,
de opstanding van het vlees en het eeuwige leven?
g.: JA, IK GELOOF.
We gaan zitten
Lied: I’ll wish I had given him more
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We gaan staan

v. (ds. Ilonka Terlouw):
Dit is de nacht van het licht,
waarin EEN uit ons midden
de banden van de dood verbrak
en opstond uit het graf
als Eersteling van allen.
Dit is de nacht waarvan geschreven staat:
“Zei ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om
mij heen.” (Psalm 139:11)
Want de Heer is waarlijk opgestaan!
g.: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
Wij verlaten de kerk tijdens orgelspel.

Wilt u dit boekje a.u.b. in de kerk achterlaten?
Het moet morgen weer gebruikt worden, alvast bedankt!
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Welkom en mededelingen door ambtsdrager
Inleidende schriftlezing Johannes 12:14-16 door ds. Ilonka Terlouw
Het is enkele dagen voor Pasen als Jezus met zijn discipelen op weg gaat
naar Jeruzalem.
‘Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat:
‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’
Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot
majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven
stond, en dat het ook zo was gebeurd.’
Johannes 12:14-16
Kinderlied: ‘Hosanna, Hosanna, de koning komt!’
Gedicht
Nieuw leven
Daar waar
Uw voetstappen klinken
wil ik volgen
Daar waar U leed
kan ik niet anders dan
Mijn hoofd steeds
buigen en
verwonderd zwijgen
Nieuw leven
door Uw dood
Ik kan de stormen
van dit leven
aan.
Marian Bos-van Cappellen
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De gemeente gaat staan.
Tijdens het volgende lied worden de kanselbijbels, het avondmaalstel en de
brandende paaskaarsen de kerk binnengebracht
Lied: NLB 624:1 en 3 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Stil gebed
Groet
v.: De Heer is opgestaan! Halleluja!
g.: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
v.: De vrede van de Levende is met u en jullie allen.
g.: EN ZIJN GENADE IS MET U.
g.: AMEN.
We gaan zitten
Uitleg van de paaskaars
DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de Paasmorgen
Lied: Ik wil zingen van mijn Heiland, EL 346:1 en 4
Schriftlezingen door lector
Het paasevangelie naar Johannes 20:1-18
Filippenzen 3:10-14
l.: Zalig die het Woord van God horen
en het bewaren
g.: WIJ DANKEN GOD.
Kinderlied: Wij vieren feest
Paasmeditatie
Lied: Kom tot de Vader, Opw. 599
https://youtu.be/4_RAMrwUaLc
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden
Aandacht voor de collectes
Slotlied: ELB 132 U zij de glorie, opgestane Heer.
Zegen

U mag dit boekje vandaag mee naar huis nemen!
De kerkenraad wenst u gezegende Paasdagen
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