Orde van dienst op zondag 21 april 2019 in De “Kern”,
onderdeel van de Wijkgemeente “De Verbinding “ i.o.
van de Protestantse Gemeente Spijkenisse

lied 118a refrein

Paasmorgendienst

lied 631: 1 en 2
1. Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ‘t graf genomen,
horen vrouwen het bericht,
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Vooraf
- De Paaskaars brandt, teken van de Levende.

2. Zij die zich als eerste buigen
over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.
Woord van welkom en mededelingen van de ouderling van dienst

Zingen: lied 367k

Om er in te komen

Voorganger ds. Harry Gijsen
Organist
Adrie van de Padt
lector
Frank Scharloo

Zingen Psalm 139: 1 en 4
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.

4. Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in ‘t hemels licht,
al daalde ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.
Inleiding
De harde stenen muur voor je.
De steen op je maag.
De steen waaraan je je vreselijk stoot.
De steen die iemand naar haar hoofd gegooid krijgt...
Maar ook dat oeroude rotsvaste gesteente
waarop je kunt lopen.
De stenen in de bergen of de woestijn
die de weg markeren.
De bijzondere gedenksteen,
in het landschap of op een graf.
En vooral: de rots die opengaat.
In het verhaal van Pasen
staat de steen voor de dood.
De dood moet wijken voor het leven:
de steen voor het graf van Jezus is weggerold.
Het graf is leeg!
Dat vieren we vandaag,
met steengoede verhalen,
met zang en gebed.
Welkom, mensen-van-geloof,
hierheen gekomen om het leven te vieren!

Gebed
Kom in ons midden
en open ons voor uw aanwezigheid,
voor uw stilte, voor uw stem.
Raak met uw hand ons hart,
doe ons opstaan uit wat verblindt,
doe ons opstaan uit wat verstart.
Raak met uw hand ons hart,
U die begin en eind omvat van ons bestaan.
Laat ons uw ogen zien vol ruimte.
Raak met uw hand ons dor gemoed
en breng ons tot bloei,
maak ons leven vruchtbaar
en doe ons bestaan in uw eeuwigheid.
Gemeente. AMEN
Zingen: lied 280: 1, 5, 6 en 7
1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
5. Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

Bemoediging en groet
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
AMEN

7. Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Kyrie-gebed lied 367 k
met acclamatie:
Hoor ons bidden, God, en luister

Zingen lied 338K
Voorzang

Allen

Heer, Opgestane wij bidden
Voor mensen in nood,
voor allen met hun kleine en grote vragen,
voor wie de weg kwijt is,
voor wie geen toekomst ziet bidden wij…
Zingen:

Hoor ons bidden, God, en luister,
wees nabij in licht en duister.

Eeuwige, Gij die zijt, wij bidden
Voor mensen die altijd pech hebben,
voor de man of vrouw die zijn baan is kwijtgeraakt,
voor de dakloze die zo graag een thuis wil hebben,
voor de hongerige die vraagt om brood bidden wij…
Zingen:

Hoor ons bidden, God, en luister,
wees nabij in licht en duister.

God van leven, wij bidden
Voor ons hier aanwezig, met ons geloof en ongeloof,
voor mensen die veel leed te dragen hebben,
voor het kind met een steentje in zijn schoen,
voor allen met een steen op hun hart bidden wij…
Hoor ons bidden, God, en luister,
wees nabij in licht en duister.
Gemeente: AMEN

Zingen lied 620
1= allen, , 2 = vrouwen, 3= mannen, 5= vrouwen, 11= mannen, 12 = allen

1. Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt:
der hemelen hoogste majesteit
verrees vandaag in heerlijkheid.
Halleluja.
2. De drie Maria’s daalden af
vroeg in de schemer naar het graf,
met zalf, waar elk haar liefde in gaf.
Halleluja.
3. Door Magdalena’s angstig woord
zijn twee discipelen aangespoord
en haastten ademloos zich voort.
Halleluja.
4. Johannes is over het veld
sneller dan Petrus voortgesneld,
om zelf te zien wat werd gemeld.
Halleluja.

Zingen:

5. De vrouwen, naar het graf gegaan,
zegde een witte engel aan,
dat nu de Heer was opgestaan.
Halleluja.

allen
6. Aan de discipelen bijeen
was ‘t Christus zelve die verscheen
en vrede wenste als voorheen.
Halleluja.
7. ‘t Bericht werd Thomas ook gedaan.
Hij hoorde het vol twijfel aan
dat Jezus zou zijn opgestaan.
Halleluja.
8. - Zie, Thomas, mijn doorboorde zij,
mijn handen, voeten allebei,
en twijfel niet, geloof in Mij.
Halleluja.
9. De wond van spijker en van speer
zag hij en twijfelde niet meer,
maar stamelde: mijn God en Heer.
Halleluja.
10 Zalig wie niet getwijfeld heeft,
niet ziet en toch zich overgeeft,
zijn deel is dat hij eeuwig leeft.
Halleluja.
11 Wij vieren ‘t feest van Pasen weer,
en brengen alle lof en eer
aan onze opgestane Heer.
Halleluja.
12 Voor alles wat Hij heeft gedaan,
roepen wij God ootmoedig aan
nu onze Heer is opgestaan.
Halleluja

Horen
Uitleg liturgisch bloemwerk
Psalmgebed naar psalm 118
v

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.
Heer, geef ons de overwinning,
Heer, geef ons voorspoed.

A Refrein 118 a

v

De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
Dit is het werk van de Heer,
een wonder in onze ogen.
a
Refrein 118a
Mijn God zijt gij, u wil ik danken, zowaar als ik leef
v
Dit is de poort die leidt naar de Heer,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
De Heer is God, hij heeft ons licht gebracht.
a
Refrein 118 a
Mijn God zijt gij, u wil ik danken, zowaar als
ik leef

Met de kinderen projectlied
2. Zij die zich als eerste buigen
over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.
3. Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.
4. Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.
Verkondiging

Lezen: Lucas 24: 1- 12
Zingen lied 631: 1, 2, 3 en 4
1. Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ‘t graf genomen,
horen vrouwen het bericht,
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

lied 580: 1, 2, 3 en 4
1. Dag zo bitter en zo goed
dag waarop het schrift van onze zonden
werd vernietigd, ons geschonden
menszijn werd geboet.
2. Dag zo bitter en zo goed
dag waarop de schuld van onze handen
werd gevorderd en hun schande
weggedaan voorgoed.

3. Dag zo bitter en zo goed
dag waarop de Heer doornageld boette
voor ons dwalen, onze voeten
waste met zijn bloed.
4. Dag zo bitter en zo goed
dag waarop de Heer van God verlaten
aan Hem vasthield, ons ten bate zie het was zeer goed.

Omwille van uw Woord,
dat ons voedt en richting geeft,
omwille van uw gemeenschap, uw kerk,
die U steeds bijeenroept
om uw liefdevolle aanwezigheid te vieren,
zeggen wij U dank:
God, wat goed!
Gemeente. AMEN

Dankgebed

Heilig Avondmaal

Omwille van de nieuwe dag,
déze dag, dag van licht,
zeggen wij U dank:
God, wat goed!

v. vrede zij met u
g. en met uwe geest
v. verheft uw harten
g. wij hebben ons hart bij de heer.
v. Laat wij dankzeggen de Heer, onze God
g. ja, het is waardig en recht God te danken
v. Ja waardig en recht is het,
dat wij Uw Naam, dankzeggen door Christus ons Heer
die Gij in het vroege morgenlicht
van de eerste dag van de week
uit de doden hebt opgewekt
Gij hebt het duister verdreven
en ons voor de ondergang behoedrichting en zin hebt
gij gegeven aan ons sterfelijk bestaan
daarom zingen wij met allen die ons zijn voorgegaan

Omwille van het water dat ons voedt,
het brood op onze hand,
de lucht die wij ademen mogen
zeggen wij U dank:
God, wat goed!
Omwille van de hand op onze schouder,
de lieve groet, de heldere glimlach,
de mens die naast ons is,
zeggen wij U dank:
God, wat goed!
Omwille van het licht, ook als het duister is,
de kracht, ook als wij wanhopen,
het geloof, als niets meer mogelijk lijkt,
zeggen wij U dank:
God, wat goed!

Sanctus en Benedictus 404e
Heilig, heilig, heilig,
zullen wij U zingen,
Heilig, heilig, heilig,
moeten wij U noemen,
met heel de schepping mee
uw grote daden roemen!
Zingen wij hosanna,
hemelhoog hosanna!

Zegen van Godswege,
Hij die komt gezegend
met de naam van Hem!
Zingen wij hosanna,
hemelhoog hosanna!
v. Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met Uw Naam heeft verbonden
en beeld en gelijkenis is geworden van U
die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen hij het brood nam en brak en aan de zijnen gaf met
de woorden:
dit is mijn lichaam voor u
doet dit tot mijn gedachtenis!
Ook toen hij na de maaltijd de beker nam
de dankzegging daarover uitsprak
en die aan de zijnen gaf met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
doet dit zi dikwijls ge die drinkt tot mijn gedachtenis!
Acclamatie
v. Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de gekruisigde,
de rechtvaardige,
die gij hebt opgewekt.
Stort dan Uw Geest over ons uitgestrekt
zodat wij allen mogen herleven.
Zingen Agnus Dei 408e
Lam van God,
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Lam van God,
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Lam van God,

dat wegdraagt de zonden van heel onze wereld:
geef ons uw vrede!
Onze Vader...gezamenlijk gebeden
v. De vrede van Christus
wij wensen elkaar de vrede van Christus
Nodiging
Paascollecte
Bereken van brood en wijn
Viering van de Tafel
Tijdens de viering van de Tafel zingen we lied 377
1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf u gaf voor mij O Lam van God, ik kom.
2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid O Lam van God, ik kom.
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt,
O Lam van God, ik kom.
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij.
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij O Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn,
en Gij in mij, in brood en wijn;
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn
O Lam van God, ik kom.
6. Zoals ik ben, - ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
O Lam van God, ik kom.
7. Zoals ik ben: dat ik uw Naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam
O Lam van God, ik kom.
Dankgebed
Slotlied 637
1. O vlam van Pasen, steekt ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, die voor geen zonde zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!
2. De Vader laat niet in het graf
een 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, steekt ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!

Zegenbede
Gemeente: Amen
Collecte bij de uitgang: Beheer en Onderhoud
en Stop kinderarbeid in India
De kerkenraad van De Kern wenst u
gezegende Paasdagen toe!

