PROTESTANTSE GEMEENTE te WOENSDRECHT
LITURGIE
voor de kerkdienst
op Eerste Paasdag zondag 17 april 2022
in de Protestantse Kerk
te Ossendrecht

Aan deze dienst wordt o.a. meegewerkt door:
de cantorij olv mw. Gertje van Elsäcker
ds. Wim Lolkema, voorganger
dhr. Rein Ros, organist

VOOR de DIENST
Orgelspel
Woord van welkom
De Paaskaars wordt binnengebracht
en op de standaard geplaatst.
v: Het licht van Christus!
A: Heer, wij danken U!
Het aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel
We gaan staan en zijn een moment stil voor God.
De DIENST van het VOORWOORD
We ZINGEN Psalm 118: 1,8 en 9.
Allen: vers 1
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 den Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Cantorij: vers 8
De steen, die door de tempelbouwers
verachtlijk was, een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz’ ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.
Allen: vers 9
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeegnen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Groet en Beginwoorden
v: De Heer is met u allen;
A: zijn vrede is met u.
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van Zijn handen.
We ZINGEN Lied 624.
Cantorij: 1 en 2
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!
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!
Allen: vers 3
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!
Englen juublen Hem ter eer, halleluja!
(We gaan zitten.)
De voorganger leest 1 Corinthiërs 15: 20 t/m 22
Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste
van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door één mens,
zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door één mens.
Zoals wij door Adam allen sterven,
zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden.
v: De Heer is waarlijk opgestaan!
A: De Heer is waarlijk opgestaan!
We hebben nu de gelegenheid om elkaar te groeten
en elkaar een gelukkig Paasfeest te wensen.
Smeekgebed
Hierna ZINGEN we Lied 601: 1 en 2.
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
De DIENST van het WOORD
We ZINGEN als gebed bij de opening van de Schriften:
Lied 458.
Twee keer cantorij, twee keer Allen, één keer cantorij
Zuivere vlam, verdrijf met je licht
de angsten van ons hart.
Moment met / voor de kinderen, waarin we ZINGEN:
Alles Wordt Nieuw 1,27.
De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!
Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied!
De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!
Vrouwen uit Jeruzalem kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!
En hoe groot was hun verdriet want zij vonden Jezus niet.
De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!
Maar een engel sprak hen aan: ‘Die gij zoekt is opgestaan’.
De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!
Er is nu kindernevendienst.
Eerste Schriftlezing: Ezechiël 37: 1 t/m 11-A
We ZINGEN Lied 645: 1,3,5 en 6 (met Paascantio).
Cantorij: 1 en 3
Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan levenden en doden!
Als een ster zal Hij boven ons hoofd stralen,
ja, Hij maakt ons vrij uit het doodsgeding,
uit de wisseling van de lotgevallen.
Allen: verzen 5 en 6
Pasen is de dag, dat de dove lippen
van het stomme graf Hem, het woord van God,
uit de zwarte dood in het leven riepen.
Daarom, zing Hem toe! Hij is onze Heiland.
Word zijn lof niet moe! God is opgestaan
om de hand te slaan aan de oude vijand.

Tweede Schriftlezing: Lucas 24: 1 t/m 12
We ZINGEN Lied 637.
Cantorij: vers 1
O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!
Allen: vers 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.
Cantorij: vers 3
De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.
Allen: vers 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!
Overdenking en korte stilte
We ZINGEN Lied 642: 1,2 en 8.
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
Geloofsbelijdenis
We ZINGEN: Gezang 221: 1, Liedboek voor de Kerken.
Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen

en de dood vernietigd is !
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbatsvreê !
De DIENST van het ANTWOORD
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilte – oecumenisch Onze Vader
Mededelingen
Aandacht voor de collectedoelen:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Klein onderhoud kerkgebouw
We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 634.
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!
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!
Wegzending en zegen, gezongen Amen. Orgelspel

We mogen elkaar nu ontmoeten bij de thee en de koffie.
De kerkenraad wenst u mooie en gezegende Paasdagen toe.

