OECUMENISCH
PAASTRIDUÜM 2021

1 april
2 april
3 april

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasnacht

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Parochie Johannes de Doper
Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Pauluskerk Breukelen

Ten geleide
Het Paastriduüm
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).

Wij vieren het Paastriduum 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.
Bij enkele Evangelielezingen gaat de gemeente staan. Dit doen wij uit respect
voor het leven, sterven en de opstanding van onze Heer. We nodigen ieder
uit om dat thuis, als het kan, mee te doen.

Wie het aangevraagd had, heeft thuis een pakket met matzes en druivensap,
bedoeld voor zowel de Witte Donderdag als de Stille Zaterdag. De gang van
zaken wordt in de dienst zelf toegelicht. De kaars is voor Stille Zaterdag. Zorg
ervoor dat je zelf iets hebt om hem aan te steken.
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Wees hier aanwezig, Woord ons gegeven,
dat ik U horen mag met hart en ziel.

Witte Donderdag

refrein:

Intrede
Muziek

Presto uit Sonata nr 1 in g-mineur

J.S. Bach (1685-1750)

Woord van welkom
allen gaan staan

Introitus

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome,
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

Psalm 113: 1 en 2

allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij niet leven gevangen in leegte,
dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw Geest en wij worden herschapen.
allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw Woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der heren?
Hij, onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
allen gaan zitten

Smeekgebed
…… zo bidden wij en zingen:
Kyrie- en Gloriahymne ‘Glorie de Eeuwige’ 299 f

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Drempelgebed

Wees hier aanwezig, Woord ons gegeven
LB 295

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
Voor de nood van de wereld
En laten wij zijn Naam prijzen
Want zijn barmhartigheid kent geen einde:
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allen gaan staan
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Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed

Het is een vreugde, God,
op deze avond het Paasmaal te vieren,
om voor elkaar te doen
wat uw Zoon ons heeft voorgedaan.
Open ons hart voor uw bevrijdend Woord
om de weldaad te erkennen,
die Gij in onze handen legt:
Jezus Messias, vergeving van zonden,
Brood gebroken voor het geluk
van alle mensen,
in deze goede dagen en heel ons leven.
Amen
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De heilige Schrift
Toralezing

Exodus 12:1,2,14-28

Antwoordpsalm

Psalm 114: 1en 2

Uitleg en Verkondiging “Dit is mijn lichaam”
Zingen

De eerste der mensen

s
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Dit zag de zee en zij vluchtte ontdaan,
achterwaarts wendde zich toen de Jordaan,
daar God zijn macht deed gelden.
Als rammen sprongen bergen, vast gegrond,
plotseling op, de heuvels in het rond
als lammren in de velden.

Evangelielezing

Lucas 22:14-27

De Maaltijd van de Heer

Acclamatie

339 a

Voorbede

na iedere intentie: … zo bidden wij (367 c)

Nodiging
Vredegroet
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De vrede van Christus zij met u allen!
En met uw Geest!

Wensen wij elkaar de vrede van Christus!

van vrede in overvloed.
Gezegend zijt Gij
om uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die de zijnen in de wereld
heeft liefgehad ten einde toe;
die in de nacht vóór zijn lijden
met zijn leerlingen maaltijd hield
en hun brood en wijn gegeven heeft
als teken van leven voorgoed.
Zo zullen wij, verlost door zijn dood
en opgewekt door zijn verrijzenis,
delen in zijn heerlijkheid.

we vormen een kring tijdens het volgende lied van de cantorij

Cantorij

Hij onthaalde ons aan tafel
LB 567

(Sanctus en Benedictus 404 f)

voorzang:
Laten wij zingen met engelen en machten,
mensen van toen, mensen van hier,
een leger van licht, een koor van getrouwen,
de mensen vanouds,
zij die gegaan zijn en wij die nu leven,
laten wij zingen:

3. Niet alleen zijn vrienden kregen deze zegen,
4. Hij omarmt ook ons, bedient ons in zijn liefde
5. en omvat in dit gebaar de hele aarde.
6. Hij dronk wijn om onze pijn, om onze vreugde,
7. voor de Grieken en de Joden: brood gebroken.
*) geldt alleen voor het laatste vers

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

voorzang:
Hemel en aarde de glans van uw glorie,
hoogte en diepte adem te over –
uw eer alle ruimte, uw naam zijn gewicht!
Laten wij zingen:

Ja, gezegend zijt Gij,
Heer onze God,
want Gij hebt uw volk bevrijd
uit angst en duisternis.
In de nacht zijt Gij voor ons uit gegaan,
lichtend als vuur,
en door het water van de dood
voert Gij ons naar een land
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voorzang:
Zing dan hosanna, zing hemelhoog!

voorzang:
Zegen van Godswege, Hij die komt: gezegend!
Hij die komt, gezegend met de naam van Hem!

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.
Zend uw Geest in ons midden
en voeg ons allen tezamen
tot een levende gemeenschap
die U eert en dient,
recht doet aan mensen,
vrede sticht op aarde
en hoopvol uw dag tegemoet gaat,
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.

In de nacht van de overlevering,
dat is in deze nacht,
heeft Hij het brood genomen
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,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drink allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doe dit, zo dikwijls ge die drinkt,
tot mijn gedachtenis!
Acclamatie: 407 b

I = voorzang, II = allen
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Gezegend zijt Gij, o God,
nu en alle dagen
en in uw Rijk dat komt,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen
Onze Vader

Delen van Brood en Wijn
Muziek

J.S. Bach

Gebed na de Maaltijd
God van liefde,
Gij hebt ons gevoed met uw gaven:
het brood uit de hemel
en de wijn van het koninkrijk.
Wij bidden U:
blijf ons nabij
ook in de nacht die komt.
Laat ons nooit alleen,
zelfs niet in de dood.
Dat bidden wij U in naam van Hem
die ons is voorgegaan naar U:
Jezus, de Levende.
Amen

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.
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.
Want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid, amen.

de avondmaalstafel wordt afgeruimd

(herziene oecumenische versie)

Lam Gods

Allemande uit Partita nr 2 in d-mineur

408 f

Slotlezing
Lucas 22:39-46
39
Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen
volgden hem. 40Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat
jullie niet in beproeving komen.’ 41En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een
steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: 42‘Vader, als u
het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar
wat u wilt gebeuren.’ 43Uit de hemel verscheen hem een engel om hem
kracht te geven. 44Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden;
zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. 45Toen hij na zijn
gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in
slaap waren gevallen, 46en hij zei tegen hen: ‘Waaromslapen jullie? Sta op en
bid dat jullie niet in beproeving komen’.
de dienst eindigt in stilte

Collecte

Diakonaal werk (via QR-code, app of overmaken)

Liturgische schikking Witte Donderdag
Een schaal met water en een linnen doek, matzes en wijn symboliseren de
voetwassing en het laatste Avondmaal.
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´Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem?´
refrein

Goede Vrijdag
de avondmaalstafel is leeg
de dienst begint in stilte

Evangelie
Cello

Allemande uit 3de suite voor cello solo in C

Gebed

Dit is het uur, God,
waarop uw Zoon voor ons gestorven is.
Dit is het uur waarop Gij Hem verheerlijkt hebt.
Dit is het uur waarop wij bidden:
trek ons allen tot U en laat ons het kruis zien,
waarin onze enige hoop gelegen is,
vandaag en tot in eeuwigheid.

J.S. Bach

Lucas 22:47-53
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De Schrift
Antwoordpsalm

Lucas 22:47 tot 23:56
door meerdere stemmen gelezen, afgewisseld met Lied 581

f f ff k

om

Psalm 22 a (coupletten voorzang, refrein allen)
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Lucas 22:54-62
Mijn God, roep ik overdag en Gij zwijgt,
ik roep het ‘s nachts en Gij laat mij maar roepen.
refrein

Die liefhad bovenmate,
die zich gevangen gaf,
bevrijdt ons uit ons haten,
breekt onze ikzucht af.

Onze vaderen hadden vertrouwen in U,
vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest.

Lucas 22:63-23:12

Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.
refrein

Zijn zwijgen voor de rechter
wordt nog door ons gehoord:
voor ons het pleit beslechtend
als zijn vrijsprekend woord.

Ik ben geen mens meer, ik ben een worm
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.
refrein

Lucas 23:13-25
Daarop riep Pilatus de hogepriesters, de overheidspersonen en
en het volk bijeen en zei tegen hen:
'Gij hebt deze man voor mij gebracht als iemand die het volk
tot opstand aanzet; welnu: ik heb Hem in uw bijzijn verhoord
maar ik heb in deze man niets kunnen ontdekken van al dat-

Ik ben bespottelijk in aller ogen,
iedereen lacht me hoofdschuddend uit:
refrein
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gene waar gij Hem van beschuldigt. Herodes evenmin, want
hij heeft Hem naar ons teruggezonden. Het is duidelijk, dat Hij
niets heeft bedreven wat de doodstraf zou rechtvaardigen. Ik
zal Hem daarom een tuchtiging laten toedienen en Hem dan vrijlaten.'
Ze begonnen allemaal tegelijk te schreeuwen:
a: 'Weg met Hem! Laat ons Barabbas vrij.'
Deze Barabbas was wegens een oproer in de stad en wegens
moord in de gevangenis geworpen. Opnieuw sprak Pilatus hen
toe, omdat hij Jezus wenste vrij te laten. Maar zij riepen daartegenin:
a: 'Kruisig Hem, kruisig Hem!'
Voor de derde maal vroeg Pilatus hun:
'Wat voor kwaad heeft die man dan toch gedaan? Ik heb in Hem
niets gevonden, dat de doodstraf rechtvaardigt. Ik zal Hem daarom een tuchtiging laten toedienen en Hem dan vrijlaten.
Luid schreeuwend bleven zij echter zijn kruisiging eisen; en
hun geschreeuw gaf de doorslag. Pilatus besliste, dat gebeuren
zou wat zij eisten; hij liet de man die zij opvorderden los, al zat
die wegens oproer en moord in de gevangenis, maar Jezus leverde hij over aan hun willekeur.

Voorbede

Gebed der gelovigen
Broeders en zusters,
laten wij in vrede bidden.
Eeuwige,
wij bidden U
voor uw Kerk, wereldwijd,
en voor uw gemeente
hier vergaderd,
dat zij een plek van vrede mag zijn,
een veilig thuis
voor ieder mens.
Dat zij in spreken
en in handelen
beeld mag zijn van haar Heer,
teken mag zijn
van het komend koninkrijk.
Zo bidden wij:

Die vol was van genade
is onze weg gegaan.
Het spoor van onze daden
klaagt ons niet langer aan.
allen gaan staan

Goede God,
wij bidden U
voor de geloofsleerlingen
die, waar ook ter wereld,
zich willen verbinden
aan uw Naam.
Wij bidden U
voor ieder mens
die zoekt naar doel en zin,
dat liefde, nabijheid en omzien
omhelsd worden,
geestelijke ankers mogen zijn
voor een zegenrijk samenleven
op deze aarde.

Lucas 23:26-46
de Paaskaars wordt gedoofd

Stilte
Lucas 23:47-56
allen gaan zitten

Cello

Sarabande uit 3de suite voor cello solo in C

J.S. Bach
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Zo bidden wij:

dat hun regeren en voorgaan
verlicht mag worden
met uw Geest
van waarheid en wijsheid,
dat zij dienend zijn
voor wie aan hen zijn toevertrouwd,
en zich onderwerpen
aan uw zegenrijke wetten
van liefde en medemenselijkheid.

Barmhartige God,
wij bidden U
voor wie in nood verkeren,
voor wie bedroefd zijn,
voor wie eenzaam is of verstoten,
voor wie geen voedsel heeft,
onderdrukt wordt,
dat zij nieuw leven vinden
in mensen
die de lasten
van hun schouders nemen,
mensen
die zich breken
in liefde voor de naaste
om samen op te staan.

Zo bidden wij:

Kruismeditatie

Zo bidden wij:

Kruishulde

Tijdens het zingen van het volgende lied legt de diaken namens
allen een witte roos bij het kruis

Aanklacht
onder het kruis

Waar was jij
Lied 585

Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had?
Erbarm u, erbarm u, erbarm u!
Waar was jij, toen men Hem hing aan het hout??
Koning van deze wereld,
wij bidden U
voor wie gezag dragen
in kerk, religies en samenleving,
voor koningen en presidenten,
regeringen en stamhoofden,
voor priesters en dominees,
imams en rabbijnen,

Waar was jij, toen de zon niet langer wilde schijnen?
Heilige, sterke, barmhartige God!
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Waar was jij, toen Hij in zijn graf gelegd werd?

Toen ik was uitgekleed: bedekte jij mijn schande?

Waar was jij, toen Hij uit de doden opstond?

En toen ik ziek was: heb jij mij opgezocht?

Waar was jij?
Honger heb ik geleden: gaf jij mij toen te eten?
Wanneer dan Heer, wanneer dan?
Dorst heb ik gehad: liet jij mij toen drinken?

Ooit zat ik gevangen: kwam jij toen naar mij toe?

Alles wat je niet voor een der minsten gedaan hebt,
heb je ook Mij niet gedaan!

Ooit was ik een vreemdeling: gaf jij mij onderdak?
Waar was jij?

de Paaskaars wordt weggedragen
in stilte verlaten we de kerk

Zingen

Nu valt de nacht (Lied 590)
1 en 2: allen; 3 en 4: cantorij; 5: solo
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Paasnacht
bij binnenkomst brandt er in de kerk niet meer licht dan noodzakelijk is

Het Licht
allen gaan staan
De intocht van het Licht (Lied 594)
de Paaskaars wordt binnengebracht
solo
cantorij
solo
cantorij
solo
cantorij
cantorij

De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

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!

Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan ‘t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.
‘t Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.
Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk,
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

Wij geven elkaar in de kerk het licht door.
Ook thuis steken we het kaarsje aan.
Intussen zingen wij herhalend Lied 600 1:
‘Licht, onloken aan het donker -‘
de dienst eindigt in stilte

Liturgische schikking Goede Vrijdag
Judaspenning, een kruis en lavastenen. Symbolen van het verraad, de kruisiging en het sterven van Jezus.
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de Paaskaars komt op de kandelaar te staan
de klokken van de Johannes de Doperkerk luiden

De lof van het Licht (Lied 595)

Wierook
allen gaan zitten

De lezingen
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Eerste lezing

Genesis 1:1-5

Zingen

Lied 513 - God heeft het eerste woord

Tweede lezing

Exodus 14:15-22
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Zingen

Psalm 81 (GvL) refrein: 1. voorzang, 2. allen
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allen gaan staan
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Onderwijzing

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.’

Doopgebed

Laten wij bidden.

ge - voed

j

kos - te - lij - ke

k k

Belijdenis en Doopgedachtenis

j

tar - we;

k k k k

jz

ho - ning uit de rots.

Juich voor de Heer, onze sterkte
en jubel voor Jakobs God Refrein
Ikzelf, de Heer, ben uw God,
die u bracht uit het land Egypte Refrein
Derde lezing
Zingen

Psalm 126

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.

Lied 767:1-4 - De toekomst van de Heer is daar
De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.
De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

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.

Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!
Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.

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

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.

Aan U, Vader, Zoon en heilige Geest,
zij alle heerlijkheid en glorie,
nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen
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.
Wilt ge u verzetten tegen alle machten
die als goden over ons willen heersen?
Ja, dat wil ik.

De Maaltijd van de Heer
Vredegroet

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
Ja, dat wil ik.

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.
allen blijven staan voor het zingen van het Gloria

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:

Gloria

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?
Ja, ik geloof.
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Lied 305 cantorij vs. 2

Voorbede

Na iedere intentie:
…. Laat ons bidden en zingen (368 f)

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!

Cantorij

Sing choir 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!

allen zitten

Lucas 24:1-12

Sing church of God!
Exult with joy outpoured!
The gospel trumpets tell of victory won!
Your Saviour lives, he’s with you evermore!
Let all God’s people shout the long Amen!

Zo spreekt de Heer
Wij danken God
Halleluja

338 k 1. voorzang 2. allen psalmvers: alle vrouwen
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(vertaling op het achterplat)

Hal-le-lu-ja, hal-le - lu-ja, hal-le-lu-ja!
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R. Shephard (1949 - 2021)

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!

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!
Evangelielezing

The Easter Song of Praise
Paasloflied

Loof de Heer want Hij is góed,
ja, zijn goedertierenheid is tot in eeuwígheid
Halleluja, …
allen gaan zitten
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Nodiging
Tafelgebed

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verhef uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen we dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Wij vieren Hem die uit de dood tot leven is gekomen.
God, op wie wij hopen, in Hem leeft U onder ons.
U hebt de steen weggerold en de dood teniet gedaan.
Laat ons leven zoals Hij. U, die liefde bent,
diep als de zee, flitsend als weerlicht,
sterker dan de dood,
laat toch geen mensenkind verloren gaan.
U die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat ons leven in uw naam.

U bent in onze tijd verschenen in de mens der mensen:
Jezus Christus, uw licht voor de wereld,
uw weg door de tijden,
uw belofte voor de toekomst.
Als een van ons, van uw geest vervuld,
is Hij gegaan tot de minsten onder de mensen,
die kwetsbaar zijn en uitgestoten,
verlamd, blind, verstomd en overschreeuwd.
Wij danken U voor deze mens,
licht van uw licht, leven van uw leven,
licht en leven voor ons.
Wij loven uw naam met de mensen van alle tijden.

Verhaast de dag van uw gerechtigheid.
Zie het niet langer aan dat in onze wereld
mensen gemarteld worden,
kinderen gedood,
de aarde wordt geschonden en het licht verduisterd.
Dan wordt uw rijk op aarde werkelijkheid,
het rijk waarin wij elkaar verlichten en verwarmen,
waarin we breken en delen in zijn naam, in zijn Geest.
Dan zijn wij waarlijk kinderen van het licht,
dan kunnen we terecht bidden
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Sanctus 404 d
Wij gedenken Jezus, die mens naar uw hart,
Toen de wereld Hem niet meer verdroeg,
toen zijn stem moest verstommen, zijn leven vergeten,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
Neem en eet hiervan, jullie allemaal:
Dit ben Ik; dit is mijn Lichaam,
mijn leven dat Ik voor jullie zal geven.
Hij heeft de beker met wijn genomen,
die rondgegeven met de woorden:
Drink hier allemaal van. Dit ben Ik.
Dit is mijn bloed dat Ik voor jullie zal vergieten
als teken van een nieuw en altijddurend verbond,
een nieuw begin, een nieuwe toekomst.
Blijf dit doen om Mij nooit te vergeten.
Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

Onze Vader . . .
Agnus Dei
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408 d

Paaslofzang - Exultet
Zing, hemelkoor!
Heil’gen en eng’len zing
en juich rondom Gods troon in harmonie!
Christus is nu verrezen uit het graf!
Begroet uw Koning dan in gloria!
Zing, koor op aard,
want zie, uw licht is daar!
De glorie van de Heer straalt blinkende.
Het hart omhoog, Hij overwon de dood!
De nacht is om, de levensdag breekt aan!
Zing, kerk van God!
Stort heel uw vreugde uit!
Bazuin het nieuws der overwinning rond!
Uw Heiland leeft, is met u voor altijd!
Heel ‘t Godsvolk roepe eindeloos: Amen!

Delen van Brood en Wijn
Orgelspel

Nun danket alle Gott

J.S. Bach

Gebed na de Maaltijd
allen gaan staan

Zending en zegen
Slotlied

Lied 632 - Dit is de dag

Collecte

Diakonaal Werk (via QR-code, app of overmaken)

Liturgische schikking Paasnacht
De spiegel, geplaatst op witte voile, het wit van het Licht van Pasen. Op de
spiegel staan glazen vol witte en gele voorjaarsbloemen, verbeeldend de opstanding van Jezus en ‘het nieuwe leven’: leven volgens de werken van barmhartigheid in navolging van Christus.
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Aan het Paastriduüm werkten mee
Voorgangers:

ds Pieter van Winden
Thoon Jongerius
Lies van den Hoven
Annemiek Dijkhuizen

Cantorij

o.l.v. Arnoud Heerings

Organist:

Diederik Bos

Violiste:

Annerieke Nentjes (Witte Donderdag)

Cellist:

Joris van Haaften (Goede Vrijdag)

Spreekstemmen:

Ard Mak, Annemiek Dijkhuizen,
Lies van den Hoven, Thoon Jongerius

Voorbereiding:

Oecumenische Liturgiecommissie
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