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Uitzending van de dienst via live stream: https://www.wingerdpkn.nl/kerkomroep
Ter inleiding
Het is vandaag de eerste zondag van de
Paastijd. Een morgen vol verhalen van wie
met Jezus meetrokken of over hem
hoorden. Na eerst te zijn afgehaakt na wat
Jezus overkwam, zijn wanstaltige
berechting, zijn ophanging aan een kruis,
kwamen zijn leerlingen na Jezus
graflegging bij elkaar. Wanhopig, vol
verdriet. Vrouwen gaan terug en vinden een
leeg graf. Mannelijke aanhangers laten zich
met moeite overtuigen: eerst fact-checking.
Vanmorgen gaat het over één van die
vrouwen. Ongetwijfeld maakt Johannes
voor zijn verhaal gebruik van het Hooglied,
de (erotische) poëzie, die gelezen wordt op
het Joodse Paasfeest.
Slaap is geen slapen meer
sinds ik met jou sliep, lief.
‘s Nachts als ik wakker werd
verlangde ik naar hem
naar wie ik zo verlang.
Daarom maar opgestaan
en maar wat rond gaan lopen
in de stad. De straten door
en hopen dat ik mijn liefste
vinden zou die ik wou dat er was
maar die ik nergens zag.
De wacht, die in de stad
de ronde doet, heb ik ontmoet.
Heb jij mijn liefste niet gezien?
Net was ik daar weer weg
toen zag ik hem van wie
ik hou – omhelsde hem
en liet hem niet meer los............
Uit: Judith Herzberg, 27 Liefdesliedjes.
Een bewerking van het Hooglied.
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INTREDE
Muziek

W.A. Mozart: Sonate in D-Dur für Piano-Vierhändig, KV. 381: I. Allegro

O

Woord van welkom en mededelingen

Z

Intochtslied
Lied 630 Sta op! – Een morgen ongedacht
Stil gebed
Bemoediging

V
Z+G

Onze hulp is de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V

Drempelgebed

V+Z

Lied 296 Die de morgen ontbood .

Psalm van de zondag
V
Z
V

antifoon Lied 614 Halleluja! Ontwaak ik, nog ben ik bij U
Lied 139: 1
antifoon
Kyrie en Gloria

V
V+Z

smeekgebed afgesloten door gebedsstilte en kyrie:
Lied 301 k

V+Z

Lied 634 U zij de glorie

DE SCHRIFTEN: GELEZEN , GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed van de zondag:
V
Eeuwige,
dit is de dag die Gij gemaakt hebt,
de dag waarop Gij uw Zoon verheerlijkt hebt.
Gezegend zijt Gij
om Hem, die ons nieuwe hoop
op leven en toekomst geeft.
Gezegend zijt gij
om deze dag
waarop uw schepping herademt
en mensen mogen weten
dat uw liefde voor ons
sterker is dan alle dood
en duren zal,
deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Z+G
AMEN.
-2-

Kindermoment
V

gesprek met de kinderen die thuis meekijken over Mirjam uit Magdala

Z:

2. Jij hebt een naam waarin je woont, waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont op jou is afgestemd.
3. Jij bent een naam voor iedereen die dicht bij jou wil staan,
en samen ben je niet alleen zo kun je verder gaan.
4. Jij hebt een naam met een verhaal dat uitgeschreven wordt
al gaandeweg in mensentaal dicht bij de naam van God.
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Lezing uit de Profeten
L.
Jesaja 25, 6-9
Z+V:

Lied 118a

Evangelielezing
L.:

Johannes 20, 1-18

Acclamatie

V
Z+G

LB 339 a
U KOMT DE LOF TOE,
U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON,
O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN
DER EEUWEN.

Verkondiging

Muziek

J. Pachelbel: Ciacona eerste deel

Z

Lied 637 O vlam van Pasen,

GEBEDEN EN GAVEN
O

Toelichting collectedoelen.
De gaven zijn bestemd voor
1. Pastoraal diakonaal centrum de Herberg inOosterbeek 2. Kerk.

Gebeden
V
Z

Voorbeden … zo bidden wij:
afgesloten door Lied 368f

V+Z

stil gebed
Onze Vader Lied 369B.
We gaan staan.

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied
Z+V

Lied 608 De steppe zal bloeien

Uitzending
Z+V

Lied 430 Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige

muziek

G.F. Handel: Andante Allegro uit het orgelconcert opus 4 nr. 6
Wij wensen U fijne en gezegende Paasdagen.
-4-

-5-

