ORDE van dienst
Pasen 2013
Opstandingskerk 10.00 uur

Met medewerking van:
•
Gelegenheidskoor bestaande uit gemeenteleden,
o.l.v. mevr. Anneke Huibregtse
•
Kinderen en leiding van de kindernevendienst
•
Organist/pianist: Hr. Alexander Koole
•
Voorganger: Ds. Fred van Slooten

Zingen voor de dienst: Gezang 215
1. 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!

2. Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer,
halleluja!
Eng’len juub’len Hem ter eer,
halleluja!
Koor zingt: ‘Aan de Schoonheid’
Oh, schoonheid uw verbrand gezicht, weerspiegelt nog het morgenlicht,
het zwart blauw rode grijze alle dagen licht.
In rozen staat gij opgericht, in dorens bloeit gij allerwegen,
aan zee zijt gij gelegen, de zonne laait uw overwicht.
Gekend, bemind, vanwaar zijt gij, van eindeloos en zo vlakbij,
als zwarte blauwe rode grijze mensen zijn.
In mensen sterft gij dood na dood,
in mensen kiemt gij tot nieuw leven,
wie heeft ons u gegeven
wit-water-wel genadebrood.
O schoonheid uw verweerd gezicht, weerspiegelt nog het eerste licht
het alle dagen fonkelnieuwe licht van licht.
Welkom en mededelingen
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Zingen: Psalm 98 : 1, 2 en 3
1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Koor zingt: ‘Jubilate Coeli’
Vertaling:

Juicht, hemel en aarde
Christus Jezus is waarlijk opgestaan

De nieuwe PAASKAARS wordt binnengebracht en aangestoken
Koor zingt: ‘De hemel en de aarde juichen samen’
De hemel en de aarde juichen samen: Christus is waarlijk verrezen.
De hemel en de aarde juichen samen: Christus is waarlijk verrezen.
Gebed om ontferming
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Zingen: Lied 9 : 13, 14, 15 en 16 (Tussentijds)
13. Om alles wat U tegenspreekt,
Een wereld waar uw Naam ontbreekt:
Kyrie eleison!
14. Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.
Wij zullen vol vertrouwen gaan:
Kyrie eleison!
15. Gij hebt uw Woord gestand gedaan:
Wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!
16. Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!
Lezing: 1 Korinthe 15 : 1 t/m 8 en 12 t/m 20
Koor zingt: ‘This joyful Eastertide’
Vrij vertaald:
In deze vrolijke Paastijd, weg met zonde en zorgen
Want mijn beminde, de gekruisigde, is vandaag verrezen!
Was Christus, aan het kruis gedood, niet uit zijn driedaagse graf gekomen
dan was ons geloof tevergeefs geweest.
Maar nu is Christus opgestaan!
Mijn lichaam zal rusten in hoop en verwachting
tot de bazuin over de wereld zal klinken en de doden opwekken.
De dood verloor zijn prikkel toen Jezus de dood overwon
Hij die van ons houdt, heeft onze ziel bevrijd van zorgen.
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen der Apostelen 10 : 34 t/m 43
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Zingen: Gezang 220 : 1, 5, 8 en 9
1. Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in 's Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.
5. Zingt nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.
8. Christengemeente, jubelt nu!
Dit zijn u goede dagen.
Hemelse englen zullen u
hier op de handen dragen.
9. Jubelt, want die in aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubelt, want elke blijde dag
is ons zijn woord tot leven!
Schriftlezing: Marcus 16 : 1 t/m 8
Koor zingt:

‘Zie het Morgenlicht’

Waarom staar je zo bedroefd naar 't graf?
Zie, het morgenlicht: het graf is leeg!
Duisternis legt alle banden af.
Hij is niet hier, Hij leeft!
Refrein:
Halleluja! Hoor een nieuw geluid.
Zie, het morgenlicht: het graf is leeg!
Halleluja, mensen zing het uit.
Onze Heer is opgestaan.
Waarom blijf je in de schaduw staan?
Zie, het morgenlicht: het graf is leeg!
Laat je hart het blijde nieuws verstaan.
Hij is niet hier, Hij leeft!
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Refrein
Waarom loop je nog zo treurig rond?
Zie, het morgenlicht: het graf is leeg!
Neem de engelwoorden in je mond:
Hij is niet hier, Hij leeft!
Refrein
Koor zingt: ‘Tussen waken, tussen dromen’
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.
Zij die zich als eersten buigen over leven in haar schoot,
zijn op Pasen Kroongetuigen van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet, weten zich bevrijd voorgoed.
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.
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.
Aandacht voor de kinderen: klein Paasspel
Zingen: Lied 169 : 1 t/m 4 (Tussentijds)
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!
1. Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
Refein
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2. Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
Refrein
3. En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
Refrein
4. Maar een engel sprak hen aan:
“Die gij zoekt is opgestaan”.
Refrein
Kinderen gaan naar de nevendienst
Preek
Koor zingt:

’Standing By’

If you feel alone, just look around you, and call my name,
you'll see me there.
I won't let you down, now that I've found you,
let love surround you, you'll find it everywhere.
When you need someone to hold you, I'll be waiting, I'm standing by.
Through the good and through the bad times,
I'll be with you, I'm standing by.
If you wake in the stillness of the night,
I'll be there and I'll make you feel allright.
When you need a friend to hold you,
I'll be waiting, I'm standing by.
When the world sits heavy on your shoulder
and troubled thoughts weigh down your mind.
There's a friend you know you can depend on,
yes, I'll be there always standing by your side.
When you need someone to hold you, I'll be waiting, I'm standing by.
Through the good and through the bad times,
I'll be with you, I'm standing by.
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Koor zingt: “Nooit alleen’
Hand in hand, wij moeten samen gaan.
Samen door deze wereld, maar waarheen?
Waar gaan wij heen?
Naar het Koninkrijk, het Rijk van God,
daar ben je nooit alleen.
Hand in hand, wij moeten samen gaan.
Samen door deze wereld, maar waarheen?
Waar gaan wij heen?
Naar het Koninkrijk, het Rijk van God,
daar ben je nooit alleen.
Nooit alleen, nee, nooit alleen,
nee, nooit alleen.
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 172 (Tussentijds)
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
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!
Zegen
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Die weg is Hij ons voorgegaan.
Jezus droeg onze zonden, Hij alleen,
ja, Hij alleen,
stierf voor ons aan 't kruis.
Hij stond weer op en voer op naar Gods huis

