Protestantse Gemeente te Wapenveld

ORDE VAN DIENST
Liturgie van de dienst
In de Petruskerk
op
Eerste Paasdag
4 april 2021
09:30 uur

Liturgische kleur: WIT
U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
Psalm 139: 5b-6.

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins
Met medewerking van:
Paula en Arno Dokman, zang en gitaar
Arjanne Sanders, zang
Jacqueline van de Beerecamp, orgel
Collectes:
Paaszending
Kerk
Beheer en onderhoud

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Orgelspel
Tijdens het binnendragen van de nieuwe paaskaars en het
wisselen van het kanselkleed zingen we: Jezus, U bent het licht
Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor uw liefde, o Heer.
Welkom en mededelingen
Psalm 139: 1 en 2 (met orgel)
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga.
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Stil gebed, onze hulp en groet
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Als glorialied zingen we mee met: Daar juicht een toon

Zie je de wonden zo diep?
De hand die aard en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg,
de man, die onze zonden droeg.
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag,
gedragen door zijn liefd’ en macht.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die klinkt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan!
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
die in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er needrig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag,
gedragen door zijn liefd’ en macht.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid!

Gebed van verootmoediging
Zing met Arjanne mee: “Hij kwam bij ons heel gewoon”
Hij kwam bij ons heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd.
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag,
gedragen door zijn liefd’ en macht.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet,
maar toch zei Hij: Uw wil geschied’.
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag,
gedragen door zijn liefd’ en macht.
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Leefregel
Wij luisteren en kijken naar Lied 624: 1 en 3: Christus onze Heer
verrees
Christus onze Heer verrees, halleluja!
Heilge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja!
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja!
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja!
Englen jubelen Hem ter eer, halleluja!
Kindermoment
Lezing: Jesaja 51: 9-14
9
Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER,
en bekleed u met kracht!
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Ontwaak als in de dagen van weleer,
als in lang vervlogen tijden.
Was u het niet die Rahab vermorzelde,
die het monster doorboorde?
10
Was u het niet die de zee drooglegde,
het water in de diepte,
die een weg baande op de bodem van de zee
waarover het verloste volk kon gaan?
11
Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
12
Ik, ik ben het die jullie troost.
Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling,
voor een mensenkind dat vergaat als gras?
13
Hoe kun je de HEER vergeten,
die je gemaakt heeft,
die de hemel heeft uitgespannen
en de aarde gegrondvest?
Hoe kun je je zo laten beheersen door angst
voor de toorn van je belagers,
voor hun pogingen je te vernietigen?
Waar blijven die belagers met hun toorn?
14
Weldra wordt de geketende bevrijd;
hij zal niet sterven, niet afdalen in het graf,
het zal hem aan niets ontbreken.
Zing met Paula en Arno mee:
Stil, mijn ziel wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds; Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wanklen.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij
die rust in U alleen.
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Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wanklen.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wanklen.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij
die rust in U alleen
Lezing: Marcus 16: 1-8
1
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. 5 Toen ze het
graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen:
‘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. 7 Ga 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.
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Lied 160: 1,4, 5 en 6 (Zingend gezegend, op de melodie van gezang 461), met orgel
Nu is het Pasen – Jezus leeft!
Komt allen, sluit u aandie onze dood verslagen heeft:
de Heer is opgestaan!
Geen macht in hemel en op aard
maakt Pasen ongedaan,
en wie zich achter Christus schaart
zal vrede binnengaan.
Want welke vijand ons bedreigt,
zijn wapen deert ons niet –
als eens de laatste vijand zwijgt
klinkt nog dit vrolijk lied.
O hoor, de klokken luiden blij;
komt allen, sluit u aan,
dan zeggen, zingen, juichen wij:
de Heer is opgestaan!
Verkondiging
Wij kijken en luisteren naar “Zoekend naar licht”
Zoekend naar licht, hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkre nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag,
hier in uw huis.
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Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag,
hier in uw huis.
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag,
hier in uw huis.
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag,
hier in uw huis.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Zing met Paula en Arno mee:
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: Kruisig Hem!
Zo gaf God zijn eigen Zoon.
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Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Zing met ons gemeentekoor: U zij de glorie! (lied 132 ELB)
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie, het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: ‘Het is volbracht’.
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddlijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zegen

Aandacht voor de collecte

Orgelspel
0-0-0-0-0
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-------------------------------------Mededelingen:
-----Op zondag 11 april 2021, om 09:30 uur gaat Ds. Boersma Prins voor.
-----------------------------------------
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