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VOORBEREIDING

orgel en fluit: J.S. Bach | Christ lag in Todesbanden
(uit cantata 4, geschreven voor eerste paasdag)

He is not here – He Qi

welkom en mededelingen door de ouderling

al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10 ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.

stilte
bemoediging
v Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat wat zijn hand begonnen is

Heel het duister is vol van luister …
11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.

Paaspsalm: psalm 139 vs 1-3 en 8-12

Heel het duis-ter is vol van luis-ter door uw licht,

de nacht is als de dag net zo hel -

der

Heel het duister is vol van luister …

gebed om barmhartigheid
afgesloten met
Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U,
Amen
glorialied 624: 1

1 heer, u kent mij, u doorgrondt mij,
2 u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
Heel het duister is vol van luister…
8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,

“Christus, onze Heer, verrees”
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!

zien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

DIENST VAN HET WOORD

Paasgroet

lied 625:

“Groen ontluikt de aarde”

gebed van Paasmorgen
met de kinderen | kinderlied
schriftlezing uit Johannes 20: 1-10
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was,
kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van
de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug
naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel
hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en
we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus
en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen
beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich
voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet
naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het
graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de
doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken
lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook
de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was,
het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de
Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.
10 De leerlingen gingen terug naar huis.
lied 630: 1 en 4

“Sta op! – Een morgen ongedacht”
1.
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent’ ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond’ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

4.
Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

WAT MOET JE GELOVEN?
schriftlezing uit Johannes 20: 11-18
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich
naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren
zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de
plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil
je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald
en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze
woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet
dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek
je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem
hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd,
dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’
Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg
tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader
is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala
ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer ge-

1. Groen ontluikt de aarde
uit het slapend graan,
nu de zon de zaden
roept om op te staan.
Liefde staat op,
wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren,
halmen, vol en groot.

2. Onder steen bedolven
lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Diep in het graf
is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend
nieuw ontkiemt tot graan.

3. Zaad van God, verloren
in de harde steen
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen –

heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven
als het groene graan.

WIE NOEMT JE NAAM?
lied 608: 1 en 3

“De steppe zal bloeien”
1.
De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

3.
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
collecte: 1. Kerk 2. La Sonrisa Naranja
1. De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in stand
te houden. Het rekeningnummer NL57 INGB 0000 3545 96
t.n.v. Gereformeerde kerk van Kralingen.
2. La Sonrisa Naranja
De stichting La Sonrisa Naranja in Ecuador is sinds vele jaren
actief in de achterstandswijken van Guayaquil. Zij biedt basale huisartsenzorg in een medisch centrum met twee artsen,
een verloskundige, een tandarts, een psycholoog, een klinisch
laboratorium, een apotheek, echografie en vaccinaties. Daarnaast zorgt zij voor sociale projecten, zoals knutselcursussen,
een kerstfeest, een weekendje weg voor jongeren uit de wijk en
een drugspreventieproject met theater en dans.
U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie:
NL33 RABO 0373 7130 10 t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente i.w.
Kralingen o.v.v. collectedoel en de datum.

tijdens collecte orgel en fluit:

“Noël Nouvelet”
arr . michel rondeau

lied 634:

“U zij de glorie”

1. 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!
2. 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!
gezegend gaan
v Ga op weg, dag aan dag,
Houd moed, heb lief,
de morgen is aangebroken,
leef in Gods Licht!
zegen
Orgel en fluit:
A. Guilmant | Paraphrase sur un chœur de «Judas Maccabæus»
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