OECUMENISCH
PAASTRIDUÜM 2018

29 maart
30 maart
31 maart

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasnacht

Ten geleide
Het Paastriduum
Het Paastriduüm of de ‘Drie dagen van Pasen’ is doorgaande liturgie. Geheel volgens oudtestamentische traditie zet de kerk een gedenkdag in op
de vooravond ervan.
Het Paastriduüm omvat daarmee de periode van Witte Donderdag tot en
met de Paasochtend. De dienst op zaterdagavond is al de viering van de
Eerste Dag. In de viering van het triduüm zijn lijden, dood en opstanding
van Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dienstboek I zegt hierbij:
“Het is van belang dat deze eenheid van dood en opstanding in de achtereenvolgende vieringen bewaard blijft. Het Paasfeest begint op Witte Donderdag
met de inzetting van het Avondmaal. Dit onderstreept de vrijwillige en vrijmachtige daad van de Messias. Op Goede Vrijdag wordt tot uitdrukking gebracht dat
wij mensen Hem dit lot hebben doen ondergaan. Stille Zaterdag legt getuigenis
af van Jezus’ nederdaling ter helle. In de Paasnachtwake leeft de gemeente toe
naar de viering van de opstanding van Christus in de vroege Paasochtend. De
viering van het Paasfeest is daarmee een jaarlijkse herhalingsoefening op de geloofsweg die een christen door het leven gaat. Als liturgie een binnentreden is in
de verzoende werkelijkheid tussen hemel en aarde, tussen God en mens, door
Christus, dan zal in de liturgie ook de gedachtenis van de verzoening zelf plaatsvinden. De Paasviering helpt de gemeente om opnieuw deelachtig te worden
aan, zich te verdiepen in en zich te laten bevrijden door het geheim van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus”(DB I, blz. 914).

20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur

Wij vieren het Paastriduüm samen, Pauluskerk en Johannes de Doperkerk.
Een prachtig en bemoedigend gegeven dat wij elkaar vinden rondom lijden,
dood en opstanding van onze Heer, elkaar vinden in gedeeld geloof.

Parochie Johannes de Doper
Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Bij enkele Evangelielezingen gaat de gemeente staan. Dit doen wij uit respect voor het leven, sterven en de opstanding van onze Heer.

Pauluskerk Breukelen
2

de Paaskaars wordt op de kandelaar geplaatst
de klokken van de Johannes de Doperkerk luiden

Paasnacht
bij binnenkomst brandt er in de kerk niet meer licht dan noodzakelijk is

De lof van het Licht (Lied 595)

Het Licht
allen gaan staan

De intocht van het Licht
solo
cantorij
solo
cantorij
solo
cantorij
cantorij

Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
Wachters op de morgen, hoever is de nacht?
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan!

wij geven elkaar het licht door terwijl wij herhalend zingen:
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Lezing

Exodus 14:15 - 15:1a

Zingen

Lied 151: 1

Gebed

Laat ons bidden.
... gebedsstilte ...
God, onze Verlosser,
Gij hebt het roepen van uw volk gehoord
en uw dienaar Mozes gezonden
om het weg te roepen uit de slavernij.
Bevrijd ook ons van de tirannie van zonde en dood
en breng ons onder geleide van uw Geest
naar het land dat Gij ons hebt beloofd.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Wierookkorrels
allen gaan zitten

De lezingen
Lezing

Genesis 1:1-5

Zingen

Psalm 33:2
Zing 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.
Heem’len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

Gebed

Laat ons bidden.
... gebedsstilte ...
Heer God, wonderbaarlijk hebt Gij alles geschapen
en wonderbaarlijker nog de mens verlost.
Schenk ons dan, bidden wij, een waakzaam oog
om uit te zien naar uw nieuwe schepping,
zodat wij delen in de eeuwige vreugde.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen
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Lezing

Ezechiël 37:1-14

Belijdenis en Doopgedachtenis

Zingen

Psalm 126 a

Psalm 42

tekst en orgelimprovisatie
allen gaan staan

Onderwijzing

c. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: Hun God doet wonderen!
Ja, Hij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.
a. refrein

Litanie met alle heiligen (DB 135)

c. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn, die
als de regen valt opnieuw gaan stromen.

c.

Heer, ontferm U over ons,

a.

c.

Christus, ontferm U over ons,

a.

k j
af k i
Heer, ontferm U o -v er ons .
k j
af k i

Chris-tus , ontferm U o -v er ons.

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert Hij terug met zijn schoven!
a. refrein
Gebed

Broeders en zusters,
de apostel Paulus schrijft:
‘Weet gij niet dat wij allen
die in Christus gedoopt zijn
in zijn dood gedoopt zijn?
Met Hem zijn wij begraven
door de doop in de dood
opdat, gelijk Christus
uit de doden is opgewekt,
door de majesteit des Vaders,
zo ook wij in nieuwheid des levens
zouden wandelen.’

c.

Heer, ontferm U over ons,

a.

af k

i

k j

Heer, ontferm U o -ver ons.

Laat ons bidden.
... gebedsstilte ...
Trouwe God,
Gij wilt door al wat wet en profeten verkondigen
ons bemoedigen en versterken.
Geef, bidden wij,
dat wij door de volharding en de vertroosting
die de Schrift ons schenkt,
op uw belofte blijven hopen en vertrouwen.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

c.

God, hemelse Vader,

a.

af i

c.

God, Zoon, Verlosser der wereld

a.

als boven

c.

God, Heilige Geest, Trooster,

a.

als boven

allen

Na iedere intentie:

af k k k k i

aan - bid - den wij U.

c.
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Met uw engelen en hemelse machten –
Met alle aartsvaders en profeten –
Met Maria en Maria Magdalena –
Met Petrus en Paulus –
Met Johannes de Doper en Stefanus –

kk i

ontferm U o - v er ons .

Met alle apostelen en evangelisten –
Met alle heilige vrouwen en mannen –
Met alle geloofsleerlingen. –

Doopgebed

allen

af k k k

c.

Wees ons genadig,

c.

Van alle kwaad

als boven

c.

Van alle zonde

als boven

c.

Van de eeuwige dood

als boven
allen

c.

Door uw menswording

Wij danken U, machtige God,
voor de gave van het water.
Bij de aanvang van de schepping
zweefde uw Geest over de wateren.
De kinderen van Israël hebt Gij
door het water heen geleid
uit het slavenhuis Egypte
op weg naar het beloofde land.

i

ver - los ons, Heer.

af k

In het water van de Jordaan
ontving uw Zoon
de doop van Johannes
en werd Hij door de Geest gezalfd
tot uw Messias
om ons door zijn sterven en verrijzen
te leiden uit de slavernij van de zonde
en deel te geven
aan uw beloften.

k k k i

geef ons uw vre- de.

c.

Door uw dood en verrijzenis

als boven

c.

Door de komst van
de Heilige Geest

als boven

c.

Christus, hoor ons,

allen

afk

k kk ki

afk

k k k ki

Chris-tus,
allen

c.

Christus, verhoor ons,

hoor

Chris-tus, ver-hoor

Laten wij bidden.

ons.

Zegen dan, God, dit water
opdat al wie met Christus
wordt begraven in zijn dood
mag delen in zijn verrijzenis
en door de heilige Geest
herboren worden tot nieuw en eeuwig leven.

ons.

Aan U, Vader, Zoon en heilige Geest,
zij alle heerlijkheid en glorie,
nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen
Presentatie

Om haar doop te beamen
is hier in Gods huis
Annette Désirée Louise Walsweer
de geloofsleerlinge komt naar voren
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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.

voorganger : Annette Walsweer,
wat verlang je?
geloofsleerlinge:

Ik wil mijn doop beamen
en mijn geloof belijden.
allen gaan staan

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

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.

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

allen gaan zitten, de geloofsleerlinge blijft staan

Wilt ge u verzetten tegen alle machten
die als goden over ons willen heersen?
Ja, dat wil ik.

Handoplegging

Laat ons bidden.
... gebedsstilte ...
Eeuwige, onze God,
voor haar die uw Naam belijdt
en haar doop beaamt
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

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
Ja, dat wil ik.
Schaam u dan niet de Christus te belijden,
want het evangelie is een kracht Gods
tot behoud van ieder die gelooft;
en antwoord in gemeenschap
met de kerk van alle eeuwen:
Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?
Ja, ik geloof.

de geloofsleerlinge knielt

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,

voorganger : Annette Désirée Louise Walsweer,
je bent een kind van God,
getekend met het kruis (+) van Christus.
geloofsleerlinge:
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Amen

voorganger : Wees gezegend
met de gaven van de heilige Geest
geloofsleerlinge:

De Maaltijd van de Heer
Gloria

Amen

Lied 305

de geloofsleerlinge gaat staan

voorganger: 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.
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?
Annette Désirée Louise Walsweer,
wat is daarop je antwoord?
geloofsleerlinge:

Ja, dat wil ik.

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Verwelkoming
allen staan

Gemeente,
draag haar die belijdenis van het geloof heeft afgelegd
en ga met haar de weg van het Koninkrijk.
Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
Vredegroet

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.

allen zitten

allen blijven staan voor het zingen van het Gloria
(Lied 305)

Gebed van het feest
Laat ons bidden
… gebedsstilte …
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Gij die deze heilige nacht hebt verlicht
door de glorie van het paasgeheim,
wek ons tot leven door uw Geest,
dat wij opstaan als dochters en zonen van U
en als herboren mensen U bezingen en belijden
als de God van ons leven.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen
Lezing
heilig Evangelie

Tafelgebed

De Eeuwige zij met u
En met uw geest
Verhef uw harten
Wij zijn met ons hart bij de Heer
Brengen wij dank aan de Eeuwige, onze God
Hij is onze dankbaarheid waardig
Tafelgebed Dienstboek 93
de gemeente zingt de regels met nootjes

Marcus 16:1-8
Zo spreekt de Heer
Wij danken God
v. Gij die ons denken peilt
en ieder woord naar waarheid schat
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.

Halleluja

c. Gij toetst ons hart
en Gij zijt groter dan ons hart.
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht.
En niemand, of hij heeft een naam bij U.

allen gaan zitten

Voorbede

Na iedere intentie:

v. En niemand valt of hij valt in uw handen
en niemand leeft of hij leeft naar U toe.

…. Laat ons bidden en zingen (368 f)

Nodiging
Collecte voor het werk van de Diakonie
Cantorij

The Easter Song of Praise

R. Shephard (* 1949)

v. En niemand die de dood is ingegaan
keerde ooit terug, om ons van U te groeten.

Tekst: zie de achterpagina

Gebed over de gaven
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c. Maar soms herinneren wij ons een naam,
een oud verhaal, dat ons is doorverteld,
over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazaret, een zoon van Abraham.

v. Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom
dit brood en breken het voor elkaar,
c. om goed te weten wat ons te wachten staat
als wij leven hem achterna.

v. Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een mens van God, een vriend,
een licht, een herder,
die niet ten eigen bate heeft geleefd,
en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven.
c. Die in de laatste nacht dat hij nog leefde
het brood gebroken heeft en uitgedeeld,
en heeft gezegd:
Neem, eet, dit is mijn lichaam zo zult gij doen, tot mijn gedachtenis.

Onze Vader
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Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.

Gebed na de Maaltijd

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.

allen gaan staan

Zending en zegen
Slotlied

Lied 634

Want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid, amen.
(herziene oecumenische versie)

Lam Gods

408 d

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!

Delen van Brood en Wijn
Orgelspel
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Aan het Paastriduüm werkten mee
Voorgangers:

ds. Harold Schorren
Thoon Jongerius
Lies van den Hoven
Annemiek Dijkhuizen

Cantorij

o.l.v. Arnoud Heerings

Organist:

Diederik Bos

Christuspartij Goede Vrijdag:

Ard Mak

Trombonist:

Harry Wels

Cellist:

Joris van Haaften

Kruisdragers:

Annette Walsweer, Jeroen Singels

Voorbereiding:

Oecumenische Liturgiecommissie

The Easter Song of Praise
Sing, choirs of heaven, let saints and angels sing!
Around God’s throne exult in harmony!
Now Jesus Christ is risen from the grave!
Salute your King in glorious symphony!
Sing, choirs of earth! Behold, your light has come!
The glory of the Lord shines radiantly.
Lift up your hearts, for Christ has conquered death!
The night is past; the day of life is here!
Sing, Church of God! Exult with joy outpoured.
The gospel trumpets tell of victory won!
Your Savior lives: he’s with you evermore!
Let all God's people shout the long Amen!
Amen!
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