Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Orde van dienst
e

Zondag 10 april 2016, 3 zondag van Pasen
10.00 uur

Stilte
Orgelspel
Aansteken van de kaarsen
- de gemeente gaat staan -

Misericordia Domini

Introïtus

‘Halleluja! De aarde is vol van de goedertierenheid des HEREN’
(Psalm 33:5)

Openbare belijdenis van het geloof door
Remco Oosterom en Martijn van Dijk
Schrift & Tafel

Kleur:
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Het koor ‘Credo’ uit Zeist:
Lectoren:

Wit
ds. H.H. Schorren
C. Jobse, C. Bosch
allen
Wim Brunsveld
o.l.v. Arie Perk
R. Oosterom, M. van Dijk
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Psalm 33: 1 en 2

2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heemlen hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.
Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed Eeuwige,
Gij die weet wie wij zijn,
mensen die zichzelf niet kunnen helpen,
die het voortdurend aan kracht ontbreekt,
wij bidden U:
houd de wacht in ons en om ons,
opdat ons lichaam beschermd zij tegen alle onheil
en onze ziel verschoond van kwade gedachten.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de heilige Geest,
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
- de gemeente gaat zitten -

Koor

Locus iste, Anton Bruckner (1824-1896)
Locus iste a Deo factus est
inaestimabile sacramentum,
irreprehensibilis est.

Deze plaats is door God gemaakt
tot een hoog te schatten heiligdom,
Hij is onberispelijk.

Smeekgebed
Kyrie en gloria Liedboek 299 e
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Verleih uns Frieden, Felix Mendelssohn (1809-1847)

Koor

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

Presentatie

Geef ons genadig vrede,
Heer God, in onze tijden.
Want er is geen andere
die voor ons zou kunnen strijden
dan Gij, onze God, alleen.

Om hun doop te beamen
zijn hier in Gods huis
Remco Oosterom en Martijn Gijsbert Cornelis van Dijk
- De geloofsleerlingen komen naar voren -

voorganger :

N.N…., wat verlang je?
geloofsleerling:
Ik wil mijn doop beamen
en mijn geloof belijden.
Verzaking en geloofsbelijdenis
- allen staan –

Broeders en zusters,
in de doop zijn wij met Christus begraven
om met Hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom vraag ik u allen
die uw doop wilt gedenken
uw stem te verheffen en mij antwoord te geven.

Belijdenis
De doopvont wordt gevuld

Onderwijzing

‘Niemand leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God onze HEER,
aan Hem behoren wij toe.’

Wilt u de Heer uw God dienen
en naar zijn stem alleen horen?
Ja, dat wil ik

Onze heer Jezus Christus,
die zich zelf heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood,
en die uit de dood is opgestaan
om ons te doen delen in zijn leven,
heeft vóór zijn hemelvaart
de opdracht gegeven:

Wilt u zich verzetten tegen alle machten
die als goden over ons willen heersen?
Ja, dat wil ik
Wilt u ieder slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
Ja, dat wil ik

‘Ga dus op weg
en maak alle volken tot mijn leerlingen
door hen te dopen
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Schaamt u dan niet de Christus te belijden,
want het evangelie is een kracht Gods
tot behoud van ieder die gelooft;
en antwoordt in gemeenschap
met de kerk van alle eeuwen:
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Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?
Ja, ik geloof.

voorganger :
N.N….
je bent een kind van God,
getekend met het kruis van Christus.

Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden?
Ja, ik geloof.

geloofsleerling:
Amen
voorganger:
Wees gezegend
met de gaven van de heilige Geest
geloofsleerling:
Amen
- De geloofsleerlingen gaat staan -

Je bent gedoopt met water en geest
om voortaan Jezus te volgen
en met heel de kerk te belijden
dat Hij de weg is, de waarheid en het leven.

Gelooft u in de heilige Geest;
gelooft u de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving der zonden,
de opstanding des vleses en het eeuwige leven?
Ja, ik geloof.

Wil je dan je aandeel hebben
in de gemeenschap die samengeroepen is
rond de Schriften en de Tafel
met lofzang en gebed,
en wil je je ontfermen
over elke levende ziel die God tot je zendt?

- allen gaan zitten, de geloofsleerlingen blijven staan -

Handoplegging

N.N. , wat is daarop je antwoord?

Laat ons bidden.

geloofsleerling :
Ja, dat wil ik.
Verwelkoming

... gebedsstilte ...
Eeuwige, onze God,
voor hen die uw Naam belijden
en hun doop beamen
bidden wij:
zend uw geest, de Trooster,
de geest van wijsheid en verstand,
de geest van inzicht en sterkte,
de geest van kennis,
van eerbied
en liefde voor uw Naam.
Amen.

- allen staan –
Gemeente,
draag hen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
Welkom, kinderen van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
Vredegroet

- De geloofsleerlingen komen naar voren en knielen -
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De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
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Koor

King All Glorious, George M. Vail / C. Wesley

Dienst van de Schriften

Rejoice, the Lord is King! Your Lord and King adore!
Mortals, give thanks, give thanks and sing,
And triumph evermore.
The Lord is King! Rejoice! The Lord is King!
Jesus the Saviour reigns, The God of truth and love:
When He had purged, had purged our stain,
He took His seat above.
Lift up your heart! Lift up your voice!
The Lord is King!

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

(Solo) King all glorious, Lord of Hosts almighty,
Thou art reveal'd in victory,
O'er all the world ascended,
King all glorious! King all glorious!
Thou art reveal'd in victory.
(repeat as descant over ...)
Jesus the Saviour reigns,
Your Lord and King adore.
Hail ye the Lord and King!
Hail ye the Lord and King!
Jesus the Saviour reigns,
Your King adore.
Rejoice, the Lord is King! Your Lord and King adore!
Mortals, give thanks, give thanks and sing,
And triumph evermore.
The Lord is King! Rejoice! The Lord is King!
King all glorious,
O'er all the world ascended,
Thou art reveal'd in victory.
King all glorious, Lord of Hosts almighty!

Profetenlezing
Antwoordpsalm

Jeremia 32:36-41
Psalm 30: 1, 2 en 3

Crown Him with many crowns,
The Lamb upon His throne,
Hark! how the heav'nly anthem drowns
All music but its own:
Awake, my solu and sing
Of Him who died for thee,
(chorus) And hail Him as thy chosen King
Through all eternity. Amen.
(descant) King all glorious, Lord of Hosts almighty!
King all glorious, reign
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2. Heft tot zijn eer een lofzang aan,
gij die den Heer zijt toegedaan.
Zijn gramschap duurt een kleine tijd,
een leven zijn goedgunstigheid.
Die wenend 's nachts is neergezegen
gaat met gejuich het zonlicht tegen.
3. Hoe zorgeloos had ik gedacht
dat ik, bevestigd door uw kracht,
o Here, boven elk gevaar
stond als een berg, onwankelbaar!
Maar nauwlijks hieldt Gij U verborgen,
of mij omringden schrik en zorgen.

2. Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

3. Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

4. Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

5. Hij is de Heer en Koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

Dienst van de Tafel
Diaconale en pastorale mededelingen
Koor

Lezing heilig Evangelie
Lucas 24:35-48

Panis Angelicus, Cesar Franck (1822-1880)

Koor

Acclamatie

Panis Angelicus, Cesar Franck (1822-1880)
Panis angelicus
fit panis hominum,
dat panis coelicus
figuris terminum:
O res mirabilis
manducat Dominum
pauper servus et humilis.

Het brood der engelen
wordt brood der mensen,
de Hemelse gaf
aan het brood de uiteindelijke gestalte
O wonderlijke zaak,
de Heer wordt gegeten
door de arme en nietige slaaf.

Nodiging

Uitleg en Verkondiging

Collecten

Zingen Lied 644

1. Diaconieproject Light in the Bush

2. Kerk

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebed over de gaven

Voorbede
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Sanctus en Benedictus: 404 e
Tafelgebed

De Eeuwige zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.
U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want Gij hebt ons uw Naam genoemd
en uw hart getoond.
De zee hebt Gij bedwongen
en het morgenlicht ontboden. Uw
machtige arm
zal de tirannie terneer slaan en
behoedzaam oprichten wie
gebogen gaan.
Alle tranen zult Gij drogen
en wij zullen lachen en juichen. Uw
Naam is Bondgenoot,
uw Naam is Mensenredder.
Daarom, HEER onze God,
verheffen wij onze stem
om samen met al uw mensen,
allen die lijden en strijden
en allen die door U zijn opgericht, heel
het volk van uw liefde,
U van ganser harte
de lofzang toe te zingen:

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij die ten onder ging
aan mensen als wij,
en die verdronken is
in de diepte van de dood, –
als een licht is Hij ons opgegaan,
het levenslicht voor allen
die ten dode opgeschreven zijn.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen

13
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daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven
en gezegd:
Neem en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Gezegend zij uw Naam,
God van ons leven,
hier en nu
en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Onze Vader

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

Lam Gods

Liedboek 408 e

Koor

Ave verum corpus, W.A. Mozart (1756-1791)

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.
Kom met uw Geest in ons midden
en beadem ons bestaan,
dat wij als opgewekte mensen
uw liefde delen,
uw waarheid spreken,
uw recht en vrede behartigen,
en zo uw naam eren
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken .....,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen .....,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.

Ave verum corpus natum
de Maria virgine, vere
passum immolatum in
cruce pro homine. Cujus
latus perforatum unda
fluxit et sanguine, esto
nobis praegustatum in
mortis examine.

Gegroet waarlijk lichaam,
geboren uit de maagd Maria,
dat waarlijk geleden heeft,
aan het kruis voor de mensheid.
Uit wiens doorboorde zijde
water stroomt en bloed,
wees onze voorproever
in de beproeving van de dood.

Delen van brood en wijn
Gebed na de Maaltijd
Na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
- de gemeente gaat staan -
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Slotlied:

Mededelingen:

Lied 416

-

Vanmiddag 15.00 uur

Concert Deshima Trio in deze kerk

-

Woensdag 13 april – 20.00 uur Boekbespreking
olv Ds. G. Speelman

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zending en zegen

Orgelspel: Wir glauben all' an einen Gott, Schöpfer J.S. Bach
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