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ORDE VAN DIENST
Ben je klaar voor het feest?
Droog je tranen!
Voor de dienst: muziek koperensemble
Bij aanvang: Lied 122 ELB Daar juicht een toon (koper)
1.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
Die galmt door gans’ Jeruzalem;
Een heerlijk morgenlicht breekt aan:
De Zoon van God is opgestaan!

2.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht,
Want Hij is God, bekleed met macht!

3.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
Want alles, alles is voldaan;
Wie in geloof op Jezus ziet,
Die vreest voor dood en duivel niet.

4.

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

Eerste zondag van Pasen
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
Organist:

Dhr. A. Dijkslag

Met medewerking van:
Koperensemble CMH, Hattem
Paula en Arno, zang en gitaar
Collectes:

Paaszendingscollecte
Kerk
Beheer en onderhoud

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
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Staande zingen we Psalm 139: 1 (koper)
1.

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.

Uitleg bij de nieuwe paaskaars
Wij zingen Lied 1005: 1 en 4
1.

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4.

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.

Stil gebed, onze hulp en groet
Wij zingen het Klein Gloria (orgel):
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
(wij gaan zitten)
Openingswoorden
Wij zingen op melodie van Psalm 68 (orgel):

Zing met de vogels mee een lied,
met Mirjam, kleine karekiet,
met Mozes op het water,
met David en met Jonathan,
met alleman die zingen kan,
een lied voor nu en later:
eens laat de dood de doden los,
dan zingen hei en veld en bos,
mezen en merels samen,
dan zingt de mus victoria,
dan zingt de zwaluw gloria,
voor eeuwig ja en amen!
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Gebed
Paula en Arno zingen “Bij het kruis”
Kindermoment met projectlied (orgel)
Een slinger van verhalen
gaat als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat:
dat God zijn volk bevrijdt.
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Refrein

Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest ontdekt:
dat feest is hier!

Wij zingen Lied 885: Groot is uw trouw (koper)
1.

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Maria ziet wat God ons geeft:
een lach op ons gezicht.
Het graf is leeg, want Jezus leeft.
God maakt de wereld licht.
Refrein

Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest ontdekt:
dat feest is hier!

Lezing: Jesaja 51: 1-3, 11 en 12
1
Luister naar Mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die
de HEER zoeken. Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,
naar de diepe groeve waar je gedolven bent.
2
Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard; toen Ik hem riep was hij alleen, maar Ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. 3 De HEER troost Sion, Hij biedt troost
aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, haar
wildernis wordt als de tuin van de HEER. Het zal een oord zijn
van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken.
11
Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug. Jubelend komen
zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde.
Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet, gejammer en verdriet vluchten 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?
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Lezing: Johannes 20: 1-18
1
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was,
kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het
graf was weggehaald. 2 Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de
andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de
Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu
neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg
naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij
boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging
niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het
graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek
die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar
apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het
en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat
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Hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug
naar huis.
11
Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar
het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten,
een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar
het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen
ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet
niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek
ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus
was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht
dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald,
vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem
meenemen.’
16
Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei:
‘Rabboeni!’ (Dit Hebreeuwse woord betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd
Me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar
mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie
God is.’ 18 Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij
tegen haar gezegd had.

die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!
Verkondiging
Wij zingen Lied 657: 1, 2 en 4 (orgel) Zolang wij ademhalen
1.

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2.

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

4.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Lied 624:1 en 2 Christus onze Heer verrees (koper)
1.

2.

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!
Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader
lied 1006 (orgel)

Wij zingen staande het Slotlied: lied 132: 1 en 3 (ELB) koper (U
zij de glorie)
1.

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.
Aandacht voor de collecte
(koperensemble speelt)

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.

3.

Zou ik nog vrezen,
nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen,
die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk 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 en gezongen Amen (orgel)
Uitleidend orgelspel
0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN
-------Volgende week, zondag 24 april 2022, om 9:30 uur gaat ds.
G.C. van Rheenen uit Hattem voor.
-------------
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