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Paasmorgen

Inleiding Vandaag is het feest. Met jong
en oud vieren we dat Jezus die zelf zo
vaak mensen geholpen heeft, nu door God
geholpen wordt. Hij staat op uit de dood.
We lezen over Maria die als het graf leeg is
op zoek gaat naar haar meester. Ze lijkt
daarmee op het meisje uit het boek
Hooglied dat op zoek is naar haar geliefde.
In de synagoge leest men dit op pasen als
een verhaal hoe je als mens God kunt
zoeken en vinden.
Met de kinderen ontdekken we dat het
mogelijk is een nieuw begin te maken in je
leven.De tuin van Stef en Julia is nu
aangelegd en er is feest. Met cantorij en
orgel en pianormuziek maken we er een
vrolijke ochtend van. Jezus is opgestaan!
Na de dienst bent u welkom voor een kop
koffie in de hal.
Bij de bloemschikking
De vorm van de schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat om ‘zien met het hart’. Niet alleen zichtbare
geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen. In de flessen zien we voorjaarsbloemen. We
zien allerlei bloeiende bolplantjes naast de flessen die de hartvorm versterken.
Kijk maar naar Maria uit Magdala. Jezus riep haar naam, en toen herkende ze hem. Maar waar kunnen we in onze tijd
Jezus of God tegenkomen? Gods grootheid zien we in de natuur en in de rijkdom van het leven. Die grootheid dwingt geen
geloof af, maar is wel een teken van zijn aanwezigheid. Wacht niet op een stem die je roept, maar let op die tekenen. Zoals
de leerling die Jezus liefhad. Toen hij de doeken in het lege graf zag, ‘wist’ hij dat Jezus was opgestaan uit de dood. Gods
arm had gewerkt, een nieuw begin.
Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al Uw tekens te verstaan.

Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart.
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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!
welkom
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Woord van welkom en mededelingen

we gaan staan
intochtslied
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lied 632: 1 en 3, herhalen vers 1

3.Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
We gaan zitten.
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De Heer is waarlijk opgestaan!
Hij is echt waar opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!
Met deze woorden begroeten de christenen van de orthodoxe kerken
elkaar thuis en op straat in de hele Paastijd.
En daarom willen wij jullie vandaag ook zo groeten.
Christus is opgestaan!
Hij is waarlijk opgestaan!
Wij vinden hulp en steun bij de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die altijd trouw blijft en ons, het werk van zijn handen,
nooit in de steek zal laten.
Dit is een bijzondere dag, de dag van de Heer.
Hij geeft ons leven. God, daar danken wij U voor.
De Eeuwige God heeft de dood overwonnen;
wij zullen leven, God zij dank, en niet ophouden
te vertellen over zijn grote daden.
Wat een feest dat U ons steeds weer nieuwe kansen geeft.
Uw licht overwint alles wat donker is.
Laat ons naar binnen gaan door de poort van de gerechtigheid.
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psalm van de zondag

Loof de Heer, want Hij is goed.
Zijn rechterhand doet grote dingen.
Amen
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:Lord you have searched me and known me; bewerking van psalm 139,
m. Allen Pote
Heer, u kent mij, u doorgrondt mij

Lord, you have searched me and known me, you know everything I do.
When I rise and lie down, you are with me through and through.
Before a word is on my tongue, you know what I will say,
your presence follows me day by day.
Where can I flee from your spirit? Where can I go to run away?
If I go to heaven, or live in hell, you are there.
Lord, you have searched me and known me, you know everything I do.
When I rise and lie down, you are with me through and through.
Before a word is on my tongue, you know what I will say,
your presence follows me day by day.
Search me, O God, and know me, try me and know my heart.
See if there be any wicked way in me,
and lead me in the way everlasting
Amen
kyrie
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Wij roepen tot U:
Heer, ontferm U
HEER, ONTFERM U
Christus, ontferm U
CHRISTUS, ONTFERM U
Heer, ontferm U
HEER, ONTFERM U
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lied 978

3.Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis
2.Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

4.Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed van de zondag (gezongen)
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Gesprek met de kinderen

projectlied

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd voor het project.
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Hooglied 3: 1-5 en 11
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Lied 637: 1, 3 en 4 allen, 2 cantorij
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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!
evangelie
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Johannes 20: 1-18
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Iona II-19 Met geloof en hoop en liefde
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Verkondiging
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Illumina

inzameling vd gaven
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Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. JOP (jeugdwerk PKN) 2. kerk
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GAVEN EN GEBEDEN

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
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De steen is weg, Elly & Rikkert
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Voorbeden … zo bidden wij
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lied 368f

stil gebed
G
ZENDING EN ZEGEN
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ONZE VADER

(We gaan staan.)
G

2.Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
uitzending
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Zegen
AMEN
orgel- of pianospel

Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?
Van harte welkom bij de ontmoeting bij een kop koffie/thee in de hal.
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