Maartenskerk
Zondag 1 april 2018
Paasmorgen
orde van dienst

De steen was al weggerold…
Markus 16: 4

(bij de ingang ontvangt u een orde van dienst en een steentje,
in de viering zal blijken waar dat steentje voor bestemd is)

Vooraf muziek en zang
Wij zingen Daar juicht een toon
1.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die jubelt door Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet. [variant: duivel]

4.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Wij zingen Lied 632

Wij zingen Lied 223: 1, 2 en 3

Stilte
Diaken gaat bij Paaskaars staan
en de Gemeente gaat staan
Diaken:
Allen:

De Heer is opgestaan!
De Heer is waarlijk opgestaan!

Wij zingen Lied 624: Christus onze Heer verrees
(gemeente gaat zitten)
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Welkom
Bemoediging en Groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is zelfs door de dood heen,
die ons leven geeft en nooit ophoudt te werken aan uw wereld.
die ons doet opstaan tot een nieuw leven
Die levende Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Wij zingen Psalm 62: 1 en 4

Gedicht: Steen (M. Vasalis)
Kyrie-gebed (voorganger)
met acclamatie: Lied 299d
Voor mensen in nood,
voor allen met hun kleine en grote vragen,
voor wie de weg kwijt is,
voor wie geen toekomst ziet bidden wij…
Zingen: Heer ontferm u over ons …
Voor mensen die altijd pech hebben,
voor de man of vrouw die zijn baan is kwijtgeraakt,
voor de dakloze die zo graag een thuis wil hebben,
voor de hongerige die vraagt om brood bidden wij…
Zingen: Heer ontferm u over ons …
Voor ons hier aanwezig, met ons geloof en ongeloof,
voor mensen die veel leed te dragen hebben,
voor het kind met een steentje in zijn schoen,
voor allen met een steen op hun hart bidden wij…
Zingen: Heer ontferm u over ons
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Regel van het nieuwe leven

Wij zingen Lied 655: 1(allen), 2 (vrouwen), 3 (allen), 4 (mannen), 5
(allen)
Met de kinderen
Wij zingen De Heer is waarlijk opgestaan (AWN , 1, 27 1 t/m 4 en 7)
Refrein

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

7.

‘Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.’
Refrein

(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Eerste lezing: naar Exodus 17: 1-6
Wij zingen Lied 314: 1 en 2
Tweede lezing: Markus 16: 1-8
Wij zingen Lied 314: 3
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Verkondiging

De steen was al weggerold

Muzikaal moment
Wij zingen Lied 630
Mededelingen en collecten
(gelegenheid voor wie wil om het steentje in de schaal op tafel te leggen)
Gebeden en Onze Vader

(tekst: NBV; muziek: Rien Verbeek)

Wij zingen als slotlied Lied 634
(onder het voorspel van dit lied kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden)
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Zending en Zegen
Amen

We wensen elkaar goede Paasdagen toe!

Bij de uitgang is het Paasnummer van de ‘Open Deur’ bij het thema van
deze dienst verkrijgbaar.
Koffie en thee wordt in het koor van de kerk gedronken!
Wie wil kan in de buurt van de liturgietafel napraten of kennis maken met
de predikant en andere gemeenteleden.
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