Stille Week 2017

DE DRIE DAGEN VAN PASEN
Het Paasfeest, als feest van de doorgang van Christus door het
donker van zonde en dood naar het licht van de Opstanding en het
nieuwe leven, telt drie dagen.
Die dagen worden geteld vanaf de avond. Volgens het
scheppingsverhaal begint de dag immers met de avond.
Een driedaagse viering van het Paasfeest maakt dat de accenten
goed gelegd kunnen worden:
Wie het Paasfeest op Witte Donderdag begint met de viering van de
inzetting van het heilig Avondmaal, onderstreept de vrijwillige en
vrijmachtige daad van de Messias, en kan op Goede Vrijdag laten
gelden, dat wij mensen hem dit lot hebben doen ondergaan;
wie op de Stille Zaterdag heeft leren belijden dat de Here God in de
nederdaling ter helle waarachtig God is, kan op de Paasmorgen in
de opstanding de waarachtige Mens zien verrijzen.
De diensten, waarvoor u de orden in dit boekje vindt, hebben ieder
dat eigen accent. Tegelijk vormen zij samen één geheel en bieden ze
de gemeente de mogelijkheid voor een rijkere beleving van wat
werkelijk de bron is van alle heil: de dood en opstanding van onze
Heer Jezus Christus.
"Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan
zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn
opstanding."

Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam Zuidoost
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WITTE DONDERDAG

Dienst van Schrift en Maaltijd
13 april 2017 19.30 u.

voorganger:
organist:
ambtsdrager:
lector:
koster:

ds Lieske Keuning (ELG)
Matteo Mijderwijk (ELG)
Janice van der Wees
Janice van der Wees
John Tower
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orgelspel
welkom
kaarsen aansteken

3.

De aarde heeft de vrucht gegeven
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt,
God is ons genegen, onze God geeft zegen
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft
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lied: La Paz del Senor
Kyrie en Gloria
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor heel deze wereld

Gebed voor de Witte Donderdag
v.

g.

Heer Jezus Christus
Gij hebt aan uw laatste Avondmaal
door uw heilig teken bevolen
uw leven en sterven te gedenken.
Geef ons, zo bidfden wij,
dit geheim van uw lichaam en bloed zo te vieren
dat wij de vrucht van uw verlossing
dagelijks mogen ervaren
Gij, die leeft met de Vader en de heil;ige Geest,
een enig God,
vandaag en alle dagen
Amen

Eerste lezing: Exodus 12 : 1 - 13
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2.

Behoed en bewaar Jij ons lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht
nabij ons in donkere tijden (2x)

3.

Behoed en bewaar Jij ons lieve God
en geef geloof en vertrouwen:
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. (2x)
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4.

Behoed en bewaar Jij ons lieve God,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen. (2x)

lezing uit het Epistel: 1 Corinthe 11:23-24
lied 395
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2.

Op die avond van het paasfeest
heeft Hijzelf ons uitgelegd,
dat het brood ons werd gegeven
als een teken van zijn leven,
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen,
dat heeft Hij gezegd.
refrein

3.

Op die avond, toen de beker
werd gezegend door de Heer,
zei Hij: wat jullie misdeden,
dat is nu voorgoed verleden,
je mag leven van vergeving,
nu en telkens weer.
refrein
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4.

Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond voor zijn dood
zei Hij: zelf zal ik erbij zijn
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd die God aanricht,
en dat feest wordt groot!
refrein

2.

Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

3.

Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

4.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

lezing uit het Evangelie: Johannes 13:1-15

verkondiging
Lied 653 : 1, 2, 5 en 7
1.

VIERING VAN DE MAALTIJD
inzameling van gaven
gebed over de gaven
voorbeden, telkens besloten met:
zo bidden wij:

Inleidende woorden op de viering van de Maaltijd
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Inzettingswoorden
Nemen van brood en wijn:
V: Zoals Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd
- dat is deze nacht- brood en wijn nam
zo nemen wij hier dit brood en deze beker
om de maaltijd van de Heer te vieren
En zoals Hij God dankte en zegende,
laat ons zo naderen tot God
met onze gebeden en lofprijzing.
Zegening van brood en wijn:
v: Wij zegenen U, Vader,
vanwege de heilige wijnstok David, uw knecht,
waaraan Gij ons deel hebt gegeven
door Jezus, uw dienaar.
Allen:

v:

Wij zegenen U, Vader,
vanwege het leven en de kennis
waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus, uw dienaar.

Allen:

v:

Zoals dit brood, dat wij breken,
verstrooid was over de bergen
en werd samengebracht en één is geworden
breng zo ons bijeen in uw rijk
van de einden der aarde.
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Onze Vader:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
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.
Vredegroet:
v.
Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam
g.
Heer, ik ben niet waard dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord
en ik zal gezond worden.
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Gemeenschap van brood en wijn

die ons is voorgegaan naar U:
Jezus, de Levende. Amen.

v: Geeft niet het brood dat wij breken,
gemeenschap met het lichaam van Christus?
Omdat het één brood is,
vormen wij, hoevelen ook, één lichaam,
want wij hebben deel aan het ene brood.
Is niet de beker der dankzegging,
waarover wij de dankzegging uitspreken,
gemeenschap met het bloed van Christus?

Slotlied: “Gethsemané die nacht moest eenmaal komen”

Nodiging:
v: Komt en nadert tot de tafel
de tafel van de Heer,
waar het brood ons zal verzadigen
en de wijn ons hart verheugt.

2.

Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt;
verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt.
Nog leeft de haat, die U kwam overvallen:
zo zijn wij allen.

5.

Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen,
tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen,
zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken.
Wat zou hen wekken?

Men komt naar voren om brood en wijn te ontvangen
Uitdeling van het Heilig Avondmaal
ondertussen zingen we lied 568a: “Ubi caritas et amor, Deus ibi est.”
(wie brood en wijn ontvangen heeft, voegt zich in de kring rond de tafel)

Luthers avondgebed
Gebed na de maaltijd:
v: 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 de naam van Hem
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Heer blijf bij ons
want het is avond en de nacht gaat komen
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid
met uw troost en zegen
met uw woord en sacrament
Blijf bij ons
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wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood
Blijf bij ons in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.

14 april 2017 20.00 u
GOEDE VRIJDAG - WAKE BIJ HET KRUIS

De tafel wordt leeggeruimd.
Stilte

De dienst wordt morgen, op Goede Vrijdag, om 20.00 u. voortgezet.

voorgangers:
organist:
ambtsdrager:
lectoren::
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ds Lieske Keuning
Matteo Mijderwijk
Tom van Keer
Meridith Richaards en Jennifer Norden

-16-

orgelspel
v. laten wij bidden:
Heer onze God,
Gij hebt een mens, Jezus van Nazareth,
onze broeder,
met Uw eigen naam en met Uw macht bekleed,
maar Hij is machteloos geweest in deze wereld;
Gij hebt hem recht van spreken gegeven,
maar hij vond geen gehoor.
Wij bidden U
dat wij in hem, in deze man van smarten
onze enige redder mogen herkennen,
God met ons, alle dagen van ons leven.
g. Amen

De Schriften
het lijden van onze Heer Jezus Christus
naar de beschrijving van de evangelist Johannes
(uit de Naardense Bijbel)
Johannes 18 : 1 - 11
Lied 68 (Sur. Liedboek)
1.

Noem d’ overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij uw zonden.

Johannes 18 : 12 – 24
2.
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Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,
geminacht als de minste der verloornen,
en als een booswicht die zijn straf moet dragen,
aan ‘t kruis geslagen.
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Johannes 18 : 24 – 19 : 3
3.

Johannes 19 : 38 – 42

Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,
U dus, mijn vorst, gescepterd en gehoond heeft!
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
moest Gij dus sterven?

Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen.

Johannes 19 : 4 – 16

De Goede Vrijdag gebeden

4.

d. Broeders en zusters, laten wij in vrede bidden.

Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
aan ‘t kruis liet hechten.

Johannes 19 : 17 – 27
5.

O wonderbare liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefd’ U schenken,
wat ooit bereiken d’arbeid mijner dagen,
dat U behage?

Johannes 19 : 28 – 30
Stilte
De Paaskaars wordt uitgedragen
Johannes 19 : 31 – 37
6.

O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev’ of sterve,
uw liefde derve.
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d. Laten wij bidden voor de kerk,
het lichaam van Christus,
verspreid over heel de wereld:
om volharding in het geloof,
om vrede en eendracht.
Laat ons de Heer bidden:
... gebedsstilte ...
v. God, onze Vader,
in Jezus Christus hebt Gij uw menslievendheid
geopenbaard voor alle volkeren.
Laat uw kerk een plaats van vrede zijn,
een thuis voor velen.
Laat zo uw kerk overal op aarde
met standvastig geloof volharden
in de belijdenis van uw Naam.
Door Jezus Christus, onze Heer.
g. Amen.
d. Laten wij bidden voor wie
het Woord van God bedienen
en voor heel de gemeenschap der gelovigen.
Laat ons de Heer bidden:
... gebedsstilte ...
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v. Goede God,
door uw Geest leidt Gij allen
die tot uw kerk behoren.
Wees nabij wie U
met hart en ziel dienen;
dat zij de verwachting van uw Rijk
levend houden.
Door Jezus Christus, onze Heer.
g. Amen.
d. Laten wij bidden voor de geloofsleerlingen
en voor de jeugdige leden van de kerk.
Laat ons de Heer bidden:
... gebedsstilte ...
v. God, die van geslacht tot geslacht
de kinderen der mensen roept
tot de belijdenis van uw Naam,
vermeerder in de geloofsleerlingen
en in wie opgroeien
hartelijk geloof en inzicht in uw geheimenissen,
opdat zij trouwe leden worden
van de gemeente van Jezus Christus, onze Heer.
g. Amen.
d. Laten wij bidden voor de eenheid van allen
die de naam van Christus dragen.
Laat ons de Heer bidden:
... gebedsstilte ...
v. God, goede Herder,
wie verdeeld zijn brengt Gij weer samen,
wie samen zijn bewaart Gij in uw vrede.
Zie genadig neer op de kudde van uw Zoon,
herstel de gemeenschap tussen allen
die naar zijn naam genoemd zijn
en verbind hen door één band van liefde
in Jezus Christus, onze Heer.
g. Amen.
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d. Laten wij bidden voor Israël,
door de Heer geroepen
als eersteling temidden van de volkeren.
Laat ons de Heer bidden:
... gebedsstilte ...
v. Betrouwbare God,
Gij hebt uw beloften toevertrouwd
aan Abraham en zijn nageslacht,
opdat het een zegen zal zijn
voor alle volkeren.
Bewaar uw volk bij dat verbond
en verhaast de dag van de Messias,
opdat het land van belofte
een land van vreugde zal zijn
voor al uw mensenkinderen.
Door Jezus Christus, onze Heer.
g. Amen.
d. Laten wij bidden voor allen die de HEER zoeken
en voor wie Hem niet zoeken,
voor wie God aanroepen zonder Hem te kennen.
Laat ons de Heer bidden:
... gebedsstilte ...
v. O God van alle mensen,
onrustig is ons hart in ons.
Overal zoeken wij U,
bron van ons leven,
zin van ons bestaan.
Geef U aan ons te kennen, bidden wij,
opdat wij rust vinden in uw liefde
die aan geen mens voorbij ziet,
die aan geen hart voorbij gaat.
Door Jezus Christus, onze Heer.
g. Amen.
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d. Laten wij bidden voor wie met macht zijn bekleed
en wie de volkeren der aarde regeren.
Laat ons de Heer bidden:
... gebedsstilte ...
v. O God, Gij boven alle machten uit,
verlicht met uw wijsheid
allen die in onze wereld verantwoordelijkheid dragen.
Sta hen bij,
opdat zij uw schepping zullen dienen
en geef vrede in onze dagen,
opdat de wereld een woonplaats wordt
van vrijheid en veiligheid,
voor ieder een land van melk en honing.
Door Jezus Christus, onze Heer.
g. Amen.
d. Laten wij bidden voor wie in nood verkeren,
voor wie zwak zijn en voor wie zijn gevallen,
voor de bedroefden, de zieken en de stervenden,
voor wie eenzaam zijn of verstoten,
voor wie verzwakt zijn door honger,
voor wie worden onderdrukt,
voor vluchtelingen en voor wie gevangen zijn.
Laat ons de Heer bidden:
... gebedsstilte ...

d. Laten wij onze gebeden voleindigen
en bidden voor elkaar,
voor elk die hier aanwezig is
en voor wie hier ontbreken;
voor allen die ons dierbaar zijn
en voor heel de gemeente.
Laat ons de Heer bidden:
... gebedsstilte ...
v. O God,
uw barmhartigheid kent geen grenzen,
uw goedheid is een schat zonder einde.
Leid verder wie Gij bij de hand hebt genomen,
weid uw kudde door uw Zoon,
het Paaslam dat voor ons geslacht is,
Hij, die ons door de dood
naar het leven heeft overgebracht:
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
g. Amen.
Lied 79 (sur Liedboek)

v. Barmhartige God,
die de bedroefden troost en de zwakken steunt,
die de verdrukte recht doet
en brood geeft aan wie honger heeft,
die een thuis biedt aan ontheemden
en een toevlucht zijt voor verlatenen, –
geef gehoor aan wie in hun nood tot U roepen,
opdat zij zich verheugen over uw barmhartigheid
die mensen verlost uit de greep van de harde, bittere dood.
Door Jezus Christus, onze Heer.
g. Amen.
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Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde;
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

v.

Heilige Onsterfelijke,
hier staan wij voor U
met niets in onze handen,
mensen in een wereld
waar haat en tweedracht,
onrecht en menselijk verdriet is,
bevrijd ons ervan
door de kracht van de liefde,
die sterker is dan de dood.
Omwille van Hem die een mens van smarten werd:
Jezus, uw Zoon, ons levenslicht,
dit uur en in eeuwigheid.
Amen

In stilte verlaten wij de kerkzaal om de dienst voort te zetten morgenavond
om 21.00 uur!
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15 april 2017 21.00 u.
STILLE ZATERDAG – PAASWAKE

Stilte
gebed van Stille Zaterdag:
v. Gedoopt in de dood van Uw Zoon,
onze Heer en Heiland
Jezus Messias,
vragen wij, o God,
met Hem begraven te mogen worden
en geleid door de poorten van het dodenrijk
tot een nieuw leven.
Door Hem die voor ons is gestorven,
begraven en opgestaan uit de doden
Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer,
die met u leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God door de eeuwen der eeuwen.
lezing van het epistel: Hebreeën 4: 14-16
Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het
geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een
die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in
elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen
is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van
de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben
barmhartigheid en genade vinden.

voorganger: ds Lieske Keuning
organist:mw. Toni Termeulen
ambtsdrager: Yolanda Veldman
koster: John Tower
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lied 1005 Longing for light

Zoekend naar licht hier in het duister
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
De intocht van het licht
De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen onder het zingen van:
v. Licht van Christus!
a. O Heer wij danken U!
v. Licht van Christus!
a. O Heer wij danken U!
v. Licht van Christus!
a. O Heer wij danken U!
De Paaskaars wordt op de kandelaar geplaatst en het licht wordt
doorgegeven.

-29-

1.

Christus, onze Heer, verrees, halleluja,
Heilge dag na angst en vrees, halleluja,
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

2.

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

3.

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja!
Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja!
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Gebed van de Paaswake

DE LEZINGEN

v: Hoe goed zijt Gij, Heer God,
hoezeer hebt Gij ons liefgehad.
Gij hebt uw Zoon gegeven voor onze bevrijding,
zijn dood heeft onze schuldigheid doorkruist,
ons lot heeft Hij ten goede gekeerd.
Dit is de heilige nacht,
waarin duisternis wijkt en zonde wordt vergeven,
vreugde komt voor droefheid,
een gelukkige nacht,
waarin God en mensen elkander vinden.

v. In deze nacht gedenken wij hoe God in elke duisternis het licht doet
overwinnen.

Heilige Vader, aanvaard in deze glorierijke paasnacht
het loflied dat de kerk U toezingt
nu zij haar licht heeft ontstoken.
Laat dit licht onverminderd schijnen,
morgen en alle dagen
in alles wat wij doen,
in heel ons leven.
Laat het zijn als de verrezen Christus,
de morgenster, die, eens verrezen,
nu nimmermeer zal ondergaan.
Wij bidden U, Heer, die ons geschapen heeft,
geef vrede in onze dagen,
laat de vreugde van dit paasfeest
voor ons een blijvende vreugde zijn
door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
g: Amen
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Genesis 1 : 1 - 5
Lied 513 "God heeft het eerste woord"
1.

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
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Exodus 14 : 13 - 22
Psalm 136 : 1, 6 en 13
1.

6.

de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

Looft den HEER, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Ezechiël 37 : 1 - 14
1.

Die de grote Schelfzee spleet,
Israël ontkomen deed.
Looft den Heer, Hij gaat ons voor,
Hij is trouw de eeuwen door.

13. Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
Jesaja 43 : 1 – 3a
Lied 650
1.

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3.

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4.

Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
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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.

Lezing van het Opstandingsevangelie: Johannes 20: 1-18
gezang 422 (Sur Liedboek)
1.
3.

Wij prijzen tot in ‘s hemels sfeer
het Lam dat voor ons stierf.
Daar leggen we onze kronen neer
voor Hem, die ze ons verwierf.
Daar klinkt met harp en cymbelklank
der zaalgen lof en blijde dank
Halleluja, halleluja!
Prijst God voor Zijn genâ.

Refrein
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DOOPGEDACHTENIS
Het water wordt in de doopvont gegoten.
v. 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 van de Vader,
zo ook wij in een nieuw leven
zouden wandelen' (Romeinen 6 : 3v).
Laten wij dan,
samen met de kerk van alle tijden en plaatsen,
met de apostelen en martelaren,
met alle heiligen die ons in geloof zijn voorgegaan
en met heel de schepping die zucht in barensnood,
roepen tot de levende God
en Hem in vrede aanbidden:

v. met alle getuigen van uw grote daden
Pascha der bevrijding prijzen en bidden wij:
Allen zingen: KYRIE ELEISON!
v. met Abraham, Izaak en Jacob, de aartsvaders,
die vasthielden aan het verbond:
A: KYRIE ELEISON!
v. met Sara, Rebekka en Rachel, de aartsmoeders,
die doorgang gaven aan de belofte:
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A: KYRIE ELEISON!
v. met Mozes, opgetogen uit de wateren,
met Aaron die de Naam heeft gelegd op het volk,
met Mirjam die de lofzang heeft voorgezongen,
met Jozua die de leidsman was naar het Land:
A: KYRIE ELEISON!
v. met Debora die opstond als een moeder in Israel,
met Simson die de ijzeren poort heeft gelicht uit de hengels:
A: KYRIE ELEISON!
v. Met Elia die oprees uit zijn verslagenheid
door de spijs en drank onderweg,
met Jeremia die het puin van de stad heeft beweend
met Ezra die het Woord deed spreken
uit de macht der vervreemding:
A: KYRIE ELEISON!
v. met Maria de Maagd die het Woord heeft bewaard
onder haar moederlijk hart,
met Johannes de Doper die riep van nabij
maar het wachten moest leren:
A: KYRIE ELEISON!
v. met Martha die Hem diende
en met Maria die aan zijn voeten zat,
met Maria Magdalena en de andere vrouwen,
de eerste getuigen van zijn verrijzenis:
A: KYRIE ELEISON!
v. met Petrus de voorman en Johannes die van zijn liefde sprak
tot in de dood,
met Paulus, ontijdig geboren,
die de roeping der volken stem en verhaal gaf:
A: KYRIE ELEISON!
v. met Augustinus, de leraar der genade,
met Franciscus en Clara, arm en toegewijd aan mens en dier,
met Luther die getuigd heeft van louter genade alleen
en de duivel heftig partij gaf:
A: KYRIE ELEISON!
v. met Ambrosius en Gregorius,
met Johann Sebastian, de grote Bach,
met alle cantores en speellieden:
A: KYRIE ELEISON!
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v. met Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King en Oscar Romero
die hun stem verhieven voor de vertrapten:
A: KYRIE ELEISON!
v. met alle vrouwen wier namen wij niet kennen,
wier inzet werd vergeten omdat zij in de schaduw bleven:
A: KYRIE ELEISON!
v. Met allen,
het koor van stemmen, de reidans van heiligen,
de gloed van de harten en wie ooit zullen leven:
A: KYRIE ELEISON!
Verzaking en geloofsbelijdenis (we gaan staan)
v. 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 gedenken
uw stem te verheffen en mij antwoord te geven:
v. Wilt u de HEER, uw God dienen
en naar Zijn stem alleen horen?
A: JA DAT WIL IK
v. Wilt ge u verzetten tegen alle machten
die als goden over ons willen heersen?
A: JA, DAT WIL IK
v. Wilt u ieder slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
A: JA DAT WIL IK
v. Antwoordt dan,
in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen:
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Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en van de aarde?
A: JA, IK GELOOF
v. 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 ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden?
A: JA, IK GELOOF
v. Gelooft u in de heilige Geest,
gelooft u de heilige, katholieke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
de vergeving der zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwige leven?
A: JA, IK GELOOF
De vernieuwing van de doop
U bent uitgenodigd om langs het doopvont te lopen en met het doopwater
een kruisteken te maken.
(iedereen gaat weer zitten)
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DE VIERING VAN DE TAFEL

Instellingswoorden

v. Ja, waarlijk, goed is het en recht...
... de lofzang toe te zingen:

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde;
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.

vervolg tafelgebed
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Nodiging

Slotlied: “Daar juicht een toon”

v. “Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam”
g. Heer, ik ben niet waard dat Gij tot mij komt
maar spreek slecht een woord en ik zal gezond zijn.
v. Komt dan, want alle dingen zijn gereed.

1.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Uitdeling van het Heilig Avondmaal

2.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door ’s 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 ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4.

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

ondertussen zingen we lied 139d:
“Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder”
(wie brood en wijn ontvangen heeft, voegt zich in de kring rond de tafel)
Dankzegging

v. Wegzending en zegen
g.
v. Looft de Heer, mijn ziel
g. en al wat in mij is, zijn heilige Naam.
v. Loof de Heer, mijn ziel,
g. en vergeet niet een van zijn weldaden;
v. die al uw ongerechtigheid vergeeft,
g. die al uw gebreken geneest,
v. die uw leven verlost van het graf,
g. die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid
g. Loof de Heer, mijn ziel.

Eerste Paasdag is er een dienst van Schrift en gebed,
die begint om 10.30 u.

dankgebed
Nu worden de kaarsen opnieuw aangestoken waarna we zingen:
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