PAASDAG
Eerste zondag van Pasen, 17 april 2022
Protestantse Laurentiuskerk

DIENST VAN DE SCHRIFT EN DE MAALTIJD VAN DE HEER
INTREDE
Klokgelui
Orgelspel
De kaarsen worden aangestoken
Stilte
allen staan
LIED 630: 1 en 3
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.
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3 Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

De Heer is waarlijk opgestaan!
Halleluja!
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Laten wij juichen en blij zijn!
Loof de Heer, want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

GLORIA
1 U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

2 Vois-le paraître: c’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître, oh! ne doute plus!
Sois dans l’allégresse,
peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!
A toi la gloire, o Ressuscité!
A toi la victoire, pour l’éternité!

3 Zou ik nog vrezen,
nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede
geeft?

In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

GEBED VAN DE ZONDAG
v.
a.

De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.

v.

Eeuwige en Ene,
dit is de dag die Gij gemaakt hebt,
de dag waarop Gij uw Zoon
verheerlijkt hebt.
Gezegend zijt Gij
om Hem, die ons nieuwe hoop
op leven en toekomst geeft.
Gezegend zijt Gij
om deze dag
waarop uw schepping herademt
en mensen mogen weten
dat uw liefde voor ons
sterker is dan alle dood
en duren zal,
deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Amen.

a.

HEILIGE SCHRIFT
UIT DE PROFETEN
l.
Zo spreekt de Heer.
a.
Wij danken God!

Jesaja 55,1-11

LIED 118 1: vrouwen en mannen, 2 en 3: allen
vrouwen
mannen
vr.
m.
vr.
m.
vr.
m.

Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

allen zitten

a.

Ik werd benauwd van alle zijden
en riep den Heer ootmoedig aan.
De Heer verhoorde en bevrijdde,
Hij deed mij in de ruimte staan.
De Heer is met mij, ’k zal niet vrezen.
Geen sterveling verschrikt mij meer.
De Heer wil mij tot helper wezen:
ik zie op al mijn haters neer.

a.

’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men bouwt op man en macht.
’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men hulp van vorsten wacht.

EPISTEL

1 Korintiërs 5, 7b-8

v.

Hoor het heilig evangelie!
Halleluja! Verheugt u allen
want de Heer is waarlijk verrezen!
Laat ons juichen. Halleluja!

a.

allen staan

PAASEVANGELIE Johannes 20,1-18
v.
LIED 631

Woord van de levende God!
De Heer is waarlijk verrezen. Halleluja!
allen zitten

2 Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

3 Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

4 Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.
VERKONDIGING
LIED 637

2 De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3 De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4 Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!
VOORBEDE
Intenties telkens beantwoord met
v.
Gij die de dood bedwingt,
a.
doe ons opstaan.

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN en GEBEDEN

VREDEGROET
v

a.

De verrezen Christus kwam en stond tussen zijn leerlingen
en zei: ‘Vrede zij met jullie’.
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Halleluja!
De vrede van de Heer zij altijd met u!
Zijn vrede ook met u. Halleluja!

MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
1. Diaconie; 2. werelddiaconaat – kansen voor jongeren in
achterstandswijken; 3. voor deze gemeente;
LIED 386

2 Hij verbindt ons en maakt ons één
tot een kring om zijn tafel heen.
Vier de vrede van Christus, zing!
Vier het leven in deze kring.
Refrein Hij die opstaat geeft brood en ademtocht,
woord van overvloed dat ons voedt.

Joh. 20, 19.20

3 Jezus spreekt ons in liefde aan,
daagt ons uit om op weg te gaan
met het brood van gerechtigheid,
met de wijn van zijn koninkrijk.
Refrein Hij die opstaat geeft brood en ademtocht,
woord van overvloed dat ons voedt.
GEBED OVER DE GAVEN
Levende God,
zegen ons in deze gaven,
in dit brood en deze wijn,
en doe ons delen
in de opstanding van Jezus,
de Levende,
die de dood heeft overwonnen,
eens en voorgoed,
en om wie wij U danken,
deze dag en zolang wij bestaan.
Amen.
TAFELGEBED
Christus is verrezen!
Hij is waarlijk verrezen.
Open uw hart!
Wij zijn met ons hart bij de Heer!
Laten wij dank brengen aan God.
Het is goed hem te loven en te danken.
O, eeuwige Wijsheid,
wij prijzen U en zeggen U dank,
omdat de dood niet zo sterk was
dat zij U kon tegenhouden.
Uit de rust van het graf brak Gij tevoorschijn;
de steen werd voor U weggewenteld
en wijd geopend werd het graf van onze wereld.
Want op deze dag zijt Gij in kracht opgewekt
en als een geliefde vreemdeling
hebt Gij Uzelf aan vrouwen geopenbaard.
Zij wilden U zalven met specerijen,
maar Gij schonk hun de schrik van het nieuwe leven
en de vervulling van hun hartenwens.

allen staan

Daarom,
met de vrouw die U het leven gaf,
met de vrouwen
die als vrienden met U omgingen
en U te eten en te drinken gaven,
die woorden met U hadden
en die U hebben ontroerd,
met de vrouw die U zalfde voor uw dood,
met de vrouwen die U hebben ontmoet als de Opgestane,
met allen die U door de eeuwen heen hebben liefgehad.
prijzen wij U en zeggen:
a.
a.
a.
v.

Heilige, God van de opstanding,
Gezegend is uw Naam!
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid,
Hosanna in den hoge!
Gezegend die daar komt in uw Naam!
Hosanna in den hoge!
Ja, gezegend is onze broeder Jezus,
allen zitten
die met ons de weg van ons verdriet gaat
en weer herkend wordt in het breken van het brood.
In de nacht van de overlevering
heeft hij het brood genomen,
U gedankt,
het gebroken en gezegd:
Dit is mijn lichaam voor u.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
U gedankt en gezegd:
Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond
Doe dit om mij te gedenken.
Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:

v.

Kom dan, Geest van onze God,
die alles in beroering brengt,
adem over deze aardse gaven
en maak ons tot één lichaam in Christus.
Open onze graven,
geef licht in onze ogen,
en noem ons hier bij onze naam.
Raak alles aan wat in ons is begraven
en maak het heel,
opdat wij ons niet langer vastklampen aan onze pijn,
maar de krachten van de opstanding
mogen losmaken in de wereld.
Gezegend is uw Naam,
God van ons leven,
hier en nu en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
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.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, komt naar voren om brood
en wijn te ontvangen. Het brood kan in de beker gedompeld worden.
LIED 632
1 Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
2 Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
3 Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
SLOTGEBED
Levende God,
wij danken U om alles
wat Gij gedaan hebt aan Jezus:
Gij hebt zijn leven voor altijd aanvaard
en Hem een plaats gegeven aan uw rechterhand.
Wij bidden U:
laat ons leven getekend zijn
door zijn bewogenheid om mensen;
laat de wereld nieuw worden, een tuin van vrede;
en geef dat wij nooit gescheiden worden
van uw liefde die ons gaande houdt,
deze vreugdevolle tijd en heel ons leven. Amen.

HEENZENDING EN ZEGEN
LIED 624
1 Christus, onze Heer, verrees,
halleluja,
Heilige dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis.
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!
2 Prijs 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 jub'len Hem ter eer,
halleluja!

HEENZENDING
v
a
v
a

ZEGEN

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.

beantwoord met gezongen Amen.
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