Wi#e donderdag 9 april – Avondmaalsviering

Voorafgaand aan de dienst: muziek uit Ma4heus passie (Piet van Midden)

Ontmoetingskerk Bergambacht, 19:30
Voorganger: Anja van Alphen
Ouderling: Arie Jan vd Heuvel

Welkom (ouderling)
S3lgebed votum en groet
Inleidende woorden:

Vandaag betekenen brood en wijn nog iets meer dan anders,
en Jezus' woorden klinken nog doordringender
dan op een gewone zondag.
Laten we het sDl maken in ons hart,
zoals je het sDl maakt wanneer je naar een goeie vriend luistert
die iets heel belangrijks te vertellen heeE.

Gebed voor de Wi#e Donderdag
Zingen: Lied 556 vers 1, 3 en 4
Alles was over ons geschreven is
Gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
Alle geboden worden thans voldragen,
Alle beproevingen van de wildernis.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
Zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
Ons is een lofzang in de mond gegeven,
Sinds Gij de weg van ’t oﬀer zijt gegaan.

SchriHlezing: Ma#.26 vers 26-30

2626Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de
leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27En hij nam een beker, sprak het
dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed
van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.29 Ik zeg jullie: vanaf
vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30Nadat ze de lofzang hadden gezonden,
vertrokken ze naar de Olij]erg.

Overdenking
Zingen: Lied 22 vers 1 en 11
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
En blijE zo ver, terwijl ik tot u schrei,
En redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijE Gij zwijgen.
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten sDjgen
Bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
Maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn
zuchten
In klacht op klacht.

Van U komt, Heer, het loﬂied dat ik zing,
Laat mij vergelden al wat ik ontving.
Laat mij U loven in de grote kring
Van die U vrezen!
Gij ne’drig volk, gij zult gezeten wezen
Aan een fesDjn! Die God zoekt, moet Hem
prijzen!
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen,
Die eeuwig zijn.

Voorbeden s3lgebed Onze Vader
Viering Heilig Avondmaal
Tafelgebed 1e deel
Zingen: Lied 405 vers 1 en 4
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachDg
Vroeg in de morgen word’u ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machDg,
Drievuldig God, die één in wezen zijn.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachDg
Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machDg,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
Tafelgebed 2e deel
Zingen: Sela: Aan uw tafel

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de sDlte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.
U deelt met mij de maalDjd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Gemeenschap van brood en wijn

na het uitspreken van de formule bij het breken van het brood en het inschenken van de beker:
zachte muziek

Het brood wordt gebroken
De wijn wordt gedeeld

Afsluitende woorden voor Wi4e Donderdag
We verlaten in sDlte de kerk

Goede Vrijdag 10 april
We komen in sDlte de kerk binnen
OntmoeDngskerk Bergambacht, 19:30 uur
Voorganger: Diederik van Os
Ouderling: Wil van der Linden

S3lte
Gebed
Zingen: melodie NLB 247, 1e couplet
Blijf mij nabij, nu ik hier biddend kniel
Mijn vrienden slapen, voor ’t duister viel
Ik ben alleen en roep u smekend aan
Dat u de beker mij voorbij laat gaan

Evangelielezing volgens Johannes 18: 1-11

181Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek.
Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. 2Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want
Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. 3Judas ging ernaartoe, samen met een cohort
soldaten en dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels
en lantaarns. 4Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie
zoeken jullie?’ 5Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader,
erbij stond. 6Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond. 7Weer vroeg Jezus:
‘Wie zoeken jullie?’ en weer zeiden ze: ‘Jezus uit Nazaret.’ 8‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei
Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ 9Zo gingen de woorden in vervulling die hij
gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’ 10Daarop trok
Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hogepriester en sloeg
hem zijn rechteroor af; Malchus hee4e die slaaf. 11Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de
schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeE niet drinken?’

Zingen: melodie LB 247, 3e couplet

Blijf mij nabij, als ik uw beker drink
In zorg en zonde van de mens verdrink
Uw wil geschiedt, op mij rust nu hun last
Houd mij dan met uw vaderarmen vast

1e kaars doven
Evangelielezing volgens Johannes 18: 12-27 (………)

12De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. 13Ze
brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester 14en
hij was het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterE voor het hele
volk.’ 15Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de
hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in, 16maar Petrus bleef buiten bij de
poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hogepriester, weer naar buiten; hij
sprak met de porDerster en nam Petrus mee naar binnen. 17Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms
ook een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. 18De slaven en de gerechtsdienaars stonden zich
te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was; ook Petrus ging zich erbij
staan warmen.
19De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. 20Jezus zei: ‘Ik heb in het
openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij

elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. 21Waarom
ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd
heb.’ 22Toen Jezus dat zei gaf een van de dienaren die erbij stonden, hem een klap in het gezicht: ‘Is
dat een manier om de hogepriester te antwoorden?’ 23Jezus zei: ‘Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg
dan wat er verkeerd was, maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan?’ 24Daarna
stuurde Annas hem geboeid naar Kajafas, de hogepriester.
25Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een leerling van
hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ 26Maar een van de slaven van de hogepriester,
een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien dat je
bij hem was in de olijfgaard?’ 27Weer ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan.

Zingen: Sta3e 2 NLB Lied 587, 2e couplet

Eén mens moet sterven om een volk te redden.
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,
Warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.
Open mijn ogen.

2e kaars doven
Evangelielezing volgens Johannes 18: 28-40
28Jezus

werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf
gingen ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen voor het pesachmaal. 29Daarom kwam
Pilatus naar buiten en vroeg: ‘Waarvan beschuldigt u deze man?’ 30Ze antwoordden: ‘Als hij geen
misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.’ 31Pilatus zei: ‘Neem hem dan mee,
en veroordeel hem volgens uw eigen wet.’ Maar de Joden wierpen tegen: ‘Wij hebben het recht niet
om iemand ter dood te brengen.’ 32Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling waarin hij aanduidde
welke dood hij sterven zou.
33Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u de
koning van de Joden?’ 34Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij
gezegd?’ 35‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben u aan
mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ 36Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze
wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben
om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van
hier.’ 37Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar
de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert
naar wat ik zeg.’ 38Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ Na deze woorden ging hij weer naar de
Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in hem gevonden,’ zei hij. 39‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met
Pesach iemand vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ 40Toen begon iedereen te
schreeuwen: ‘Hem niet, maar Barabbas!’ Barabbas was een misdadiger.

Zingen: Sta3e 3 Lied 587, 3e couplet

Hemelse koning, door God uitgekozen
Waarom staat U terecht als rechteloze?
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
U draagt mijn zonden.

3e kaars doven

Evangelielezing volgens Johannes 19: 1-8

191Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, ze4en die op
zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. 3Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de
koning van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. 4Pilatus liep weer naar buiten en zei: ‘Ik zal
hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb
gevonden.’ 5Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan.
‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. 6Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen
begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee
en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.’ 7De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet
die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeE genoemd.’ 8Toen Pilatus dat
hoorde werd hij erg bang.

Zingen: melodie NLB 247, 2e couplet

Blijf mij nabij, wanneer het duister valt,
Ja, nu mijn vijand beide vuisten balt:
‘Weg met die koning van Jeruzalem
Weg met de Zoon van God en kruisig hem’

4e kaars doven
Evangelielezing volgens Johannes 19: 9-16
9Hij

ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u vandaan?’ Maar Jezus gaf geen
antwoord. 10‘Waarom zegt u niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet u dan niet dat ik de macht heb om
u vrij te laten of u te kruisigen?’ 11Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van
boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeE de meeste schuld.’ 12Vanaf dat
moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend
van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer.’ 13Pilatus
hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten
Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. 14Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag
van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’ 15Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met
hem, weg met hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de
hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ 16Toen droeg Pilatus
hem aan hen over om hem te laten kruisigen.

Zingen: Sta3e 4 Lied 587, 4e couplet
Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
De mens die uit de hemel is geboren.
Ik ben de gesel die Hem openhaalde,
Ik laat hem vallen.

5e kaars doven
Evangelielezing volgens Johannes 19: 17-24

Zij voerden Jezus weg; 17hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws
Golgota. 18Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het
midden. 19Pilatus had een inscripDe laten maken die op het kruis bevesDgd werd. Er stond op ‘Jezus
uit Nazaret, koning van de Joden’. 20Het stond er in het Hebreeuws, het LaDjn en het Grieks, en omdat
de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscripDe door veel Joden
gelezen. 21De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden”
schrijven, maar “Deze man heeE beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’ 22‘Wat ik geschreven heb,
dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus.
23Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere
soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. 24Ze zeiden
tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in

vervulling wat de SchriE zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn
gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden.

Zingen: melodie van NLB 247, 4e couplet
Blijf mij nabij wanneer ik hen verlaat,
Breng kracht en licht tegen hun nijd en haat
Dat ik mag leven in een ieders hart,
Uw Geest hen leiden zal in alle smart.

6e kaars doven
Evangelielezing volgens Johannes 19: 25-30
25Bij

het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en
Maria uit Magdala. 26Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield,
zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat
moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Zingen: Sta3e 5 Lied 587, 5e couplet

Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis
Zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling,
Liefde is dorst naar vrede zonder einde,
Water dat wijn wordt.
28Toen

wist Jezus dat alles was volbracht, en om de SchriE geheel in vervulling te laten gaan zei
hij: ‘Ik heb dorst.’ 29Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en
brachten die naar zijn mond. 30Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog
zijn hoofd en gaf de geest.

7e kaars (Paaskaars) doven (koster dimt licht in kerk)
Muziek: Erbarme dich (Ma#heus Passion / Joh. Seb. Bach)
Zingen: NLB 576b, 1e couplet
O hoofd vol bloed en wonden,
Bedekt met smaad en hoon,
O hoofd zo wreed geschonden,
Uw kroon een doornenkroon
O hoofd eens schoon en heerlijk
En stralend als de dag,
Hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

Evangelielezing volgens Johannes 19: 31-42
31Het

was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog
wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de
benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten
meenemen. 32Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was,
en ook die van de ander. 33Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was.
Daarom braken ze zijn benen niet. 34Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen
vloeide er bloed en water uit. 35Hiervan getuigt iemand die het zelf heeE gezien, en zijn getuigenis is
betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooE. 36Zo ging de SchriE in
vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ 37Een andere schriEtekst zegt: ‘Zij zullen
hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’

Zingen: sta3e 6 lied 587, 6e couplet

Zing met de psalm: geen woord is er gebroken –
De waarheid is gezien om te geloven
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige
Wil ik mij buigen
38Na

deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea – die uit vrees voor de Joden in het geheim een
leerling van Jezus was – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf
toestemming en Josef nam het lichaam mee. 39Nikodemus, die desDjds ’s nachts naar Jezus toe
gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. 40Ze
wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse
begrafenis. 41Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw
graf, waarin nog nooit iemand begraven was. 42Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en
dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

Zingen: Sta3e 7 Lied 587 couplet 7

Rijke geschenken zou ik willen geven,
Eerbied en dank, de mirre van mijn leven.
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,
Licht voor de wereld.

Afdekken Doopvont
In sDlte verlaten we de kerk en leggen een roos bij het kruis
Na de dienst klinkt muziek: de Ma4eus passie (Piet van Midden)

S3lle Zaterdag/ Paasnacht 11 april
OntmoeDngskerk Bergambacht, 22:00 uur
Voorganger: Diederik van Os
Ouderling: Hugo Bo4er

De kerk is donker en sDl
Gebed

Eeuwige God, schepper van hemel en aarde,
Gij hebt het licht dat door u is geschapen bestemd om vooruit te wijzen naar U,
Naar uw lichtende waarheid,
Naar uw liefde en goedheid.
Gij hebt tot de duisternis gesproken
En er was licht.
In de vuurzuil zijt gij uw volk voorgegaan
Door duisternis en woesDjn
Wij loven u omwille van het vuur van uw nabijheid.
Christus, gisteren en heden
Begin en Einde, Alfa en Omega,
Hem behoren Djd en eeuwigheid,
Heerlijkheid en heerschappij,
In de eeuwen der eeuwen
Amen

Nadat het doek van het doopvont is verwijderd komen ouderling met de nieuwe
aangestoken paarskaars via deur liturgisch centrum binnen
Tijdens het binnendragen van de Paaskaars en het in de houder ze4en, spreekt voorganger
een gebed uit.
Het licht van Christus
Die in heerlijkheid verrezen is,
Moge de duisternis
Uit ons leven verdrijven.
De nacht is voorbijgegaan,
De dag is aangebroken:
De zon der gerechDgheid
Gaat over ons op.
Amen

Zingen: NLB 598, Djdens zingen steken aanwezigen en mensen thuis hun kaarsje aan
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooE,
vuur dat nooit meer dooE.

Lof aan het licht
Voorganger: De Heer is opgestaan!
Gemeente aanwezig en thuis: de Heer is waarlijk opgestaan!
(Koster zet licht weer vol aan tegen het einde van het ritueel)
Woorden ter inleiding
Gebed

Eerste lezing: Genesis 1,1-5

In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis
lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het
licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en
het werd morgen. De eerste dag.
1

Zingen: NLB 513, 1e en 4e couplet
God heeE heet eerste woord.
Hij heeE in den beginne
Het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog alDjd voort.
God staat aan het begin

En Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
Oorsprong en doel en zin.

Woorden: ……….
Voorganger: Daarom horen wij uit het boek Exodus:
Lezing: Exodus 14:15-22.30

De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder
trekken. 16 Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten
dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. 17 Ik zal de Egyptenaren onverze4elijk maken zodat
ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens
en zijn ruiters, ten val te brengen. 18 De Egyptenaren zullen beseﬀen dat ik de HEER ben, als ik in mijn
majesteit de farao, met al zijn wagens en ruiters, ten val heb gebracht.’
19 De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter
hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich achter hen op, 20 zodat hij tussen
het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de
wolk duisternis, aan de andere kant verlich4e de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers
niet bij elkaar komen. 21 Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken
door gedurende de hele nacht een krachDge oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in
droog land. Het water spleet, 22 en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land;
rechts en links van hen rees het water op als een muur.
30 Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren.
15

Zingen: NLB 606, 1e couplet

Met Mozes zijn wij meegegaan,
Omdat de Heer ons riep.
Wij zijn op weg naar Kanaän,
Maar ’t water is zo diep.
En farao in onze rug,
Hij wil zijn slaven weer terug.
Daar komen de soldaten al,
Wij zi4en in de val.

Woorden:……………….
Voorganger: Daarom horen wij uit de profeet Jesaja:
Jesaja 55,1-11

551Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeE. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je
voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.
2Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachDg naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig
maal. 3Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend
verbond, als bevesDging van mijn liefde voor David. 4Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over
de naDes, als getuige voor de volken.

5Ook

jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich
haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeE
verleend. 6Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 7Laat de goddeloze zijn
slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar
de HEER, die zich over hem zal onsermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimharDg zal
vergeven. 8Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt
de HEER. 9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te
boven, en mijn plannen jullie plannen.
10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te
doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te
eten – 11zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar
mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

Zingen: toonhoogte 296 God is getrouw, 1e Couplet
God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.

Woorden:……………….
Voorganger: Daarom horen wij uit het evangelie volgens Ma4heus:
Ma#heus 28: 1-10

281Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala
met de andere Maria naar het graf kijken. 2Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel
van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zi4en. 3Hij
lich4e als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen
als dood neer. 5De engel rich4e zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus,
de gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeE. Kijk maar, dat
is de plaats waar hij gelegen heeE. 7En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit
de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat
ik jullie te zeggen had.’
8Ontzet en opgetogen verlieten ze haasDg het graf om het aan zijn leerlingen te gaan
vertellen. 9Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groe4e hen. Ze liepen op hem toe, grepen
zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen
dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’

Muziek: Thank you / Joy
Overweging
Muzikaal intermezzo: De steppe zal bloeien als een roos (ouderling giet water in doopvont)

Romeinen 6: 3-6
3Weet

u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4We zijn door de
doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is
opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn
opstanding. 6Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde
moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.

Zingen: Geloofsbelijdenis mel. Opw. 311, tekst Opw. 347
(Djdens het zingen kunnen aanwezigen naar voren komen om de doop te vernieuwen)
Ik geloof in God de Vader
Schepper, die de schepping draagt
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd
aan het kruis de wereld redde
onze zonden op zich nam
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand
Ik geloof in God de Trooster

gaven van de Hei'lge Geest
die Gods Woord aan ons bevesDgd,
gaat en predikt en geneest
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam

Voorganger:
Na de zegen zingen we nog 1 lied en we nodigen om na aﬂoop op afstand in verbondenheid
gezamenlijk dezelfde maalDjd te delen en het glas te heﬀen op onze opgestane Heer
Zegen
Ga heen in de vrede van de Heer, halleluja!
God zij lof en dank, halleluja!
Zingen: NLB 624/ toonhoogte 87
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!

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!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeE verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!
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Kinderlied: Toonhoogte 255
Maria kwam bij het graf en huilde om haar Heer’.
De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer.
Maar een engel zei plotseling:
Weet je niet meer wat Hij gesproken heeE?
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeE, Hij leeE.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeE, Hij leeE.
De discipelen waren zo moe, ze treurden om de Heer’.
Waar moesten ze nu nog naar toe? Hun meester was er niet meer.
Maar Maria riep plotseling:
Hij heeE gedaan wat Hij gesproken heeE?
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeE, Hij leeE.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeE, Hij leeE.

Welkom en mededelingen
S3l Gebed
Onze Hulp en begroe3ng
Woord van welkom
Kyriëgebed
Glorialied: Toonhoogte 88 1e en 4e couplet
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans’ Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan
Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Gebed bij de opening van de SchriH
Eerste lezing: exodus 14:9-14

Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël
zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen
naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen
ze de HEER luidkeels om hulp. 11Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u
ons hebt meegenomen om in de woesDjn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u
ons uit Egypte weggehaald? 12Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons
maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is alDjd nog beter dan om te komen in de
woesDjn”?’ 13Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rusDg af. Dan zult u zien hoe
de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna
nooit meer terugzien. 14De HEER zal voor u strijden, u hoeE zelf niets te doen.’
9-10De

Zingen: Toonhoogte 91, 1e en 2e couplet
Geprezen zij de Heer,
die eeuwig leeE.
Die vol onserming ieder troost
en alle schuld vergeeE.
Die heel het aard gebeuren
vast in handen heeE.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Evangelielezing: Johannes 20:1-18

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem aanvaarden wil wordt eens veilig
thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
Hem zij de glorie,
Want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld er wereld op zich nam.

201 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 SchriE nog niet begrepen
dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis.
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee
engelen in wi4e kleren zi4en, 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 opsDjg 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 gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Zingen: Psalm 118, 9e couplet

Dit is de dag die God deed rijzen,
Juich nu met ons en wees 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 zeg’nen u uit ’s Heren woning,
Wij zegenen u al tezaam.

Overdenking
Filmpje kindernevendienst

Dankgebed en voorbede
Zingen: Jezus overwinnaar / Joy
Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeE leven
Elke storm versDld door de kracht van Uw
stem
Alles buigt voor Koning Jezus

De schepping knielt in diep ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten wie er
regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel
gebleven?
Jezus leeE en ik zal leven!

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht, ligt in Uw grote naam
Jezus, Overwinnaar

Zending en Zegen
Slotlied: NLB 634
U zij de glorie ,opgestane Heer
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menslijk 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 sDcht:
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, U zij alle eer!
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