Protestantse gemeente Het Trefpunt
Orde van dienst voor de Paasviering op
zondag 17 april 2022
(we zingen een aantal liederen voorafgaand aan de dienst)

Voorganger: dr. Gerben Heitink
Orgel en piano: Addy Alberts
m.m.v. de cantorij en Timo de Vries, trompet

Samenzang voor de dienst
Zingen: Lied 624
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!
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!
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!
Zingen: Lied 642: 1,2,3,4,7, 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.
Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.
Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
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nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.
Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.
’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
Zingen: Lied: Prijs de dag dat Hij verrees (1 cantorij, 2-5 allen)
Prijs de dag dat Hij verrees, Halleluja
Ons de nieuwe morgen wees, Halleluja
Christus heeft ons door de nacht, Halleluja
Dichter bij die dag gebracht, Halleluja

Blaas vandaag trompetten aan, Halleluja
Vier het feest van volle maan, Halleluja
Met het lied in ieders mond, Halleluja
God vernieuwd zijn trouw verbond, Halleluja
Christus uw getuigenis, Halleluja
Dat Gods naam bevrijder is, Halleluja
Bindt ons samen, vuurt ons aan, Halleluja
Vrolijk met U mee te gaan. Halleluja
Zing met opgeheven hoofd, Halleluja
Van wat deze dag belooft: Halleluja
Hoe in Hem, dit nieuw begin, Halleluja
Alles zijn bestemming vindt.
Als de schepping wordt bekroond, Halleluja
God zelf bij de mensen woont, Halleluja
Iedereen te bloeien staat, Halleluja
Prijs die dag die komen gaat, Halleluja
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Welkom
De nieuwe Paaskaars
(we gaan staan terwijl de paaskaars wordt binnengedragen)
V: Het licht van Christus
Zingen: Lied 637
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!
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.
De oude nacht voorgoed gedood
De toekomst kleurt de morgen rood:
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.
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!
INKEER
Stilte
Zingen: lied 601
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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.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
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Drempelgebed
(we gaan zitten)
Zingen: Lied 604
De eerste dag der week,
de wereld is begonnen.
De baaierd raakt van streek,
de hemel staat vol zonnen.
Wat ons het oog bericht
staat in ons hart te lezen.
Wij zien het levenslicht,
nu Christus is verrezen, verrezen,
verrezen, verrezen.
Het water van de vloed
stond ons al aan de lippen,
het wrakhout van de moed
brak krakend op de klippen,
toen steeg de vogel hoop
op vleugels hooggeprezen;
wij vieren onze doop
nu Christus is verrezen, verrezen,
verrezen, verrezen.
Wij delen brood en wijn.
Al waren onze zonden
zo rood als karmozijn,
ons beeld blijft ongeschonden.
Het graf, de moederschoot
zal niet het einde wezen.
Wij leven uit de dood
nu Christus is verrezen, verrezen,
verrezen, verrezen.
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Kyriëgebed
gevolgd door gezongen Kyrië
Gloria: 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!
HET WOORD
Gebed om de Geest
Lezing uit de brieven: : Kolossenzen 3: 1-4
Zingen: Cantorij en gemeente
Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar.
Zoals een kind geboren wordt.
Gedenk de mens die wordt genoemd uw Kind,
Uw koninkrijk, uw licht.
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd,
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd.
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Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed,
Die uit zijn mond uw naam hebben gehoord,
Die moeten leven in de schaduw van de dood
Die moeten leven in de schaduw van de dood.
Hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna,
Hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna.
Lezing uit het evangelie: Lucas 24: 1- 11
Cantorij: God dank! Laat iedereen het horen

God dank, laat iedereen het horen: de Heer is waarlijk opgestaan.
Wij gaan niet in de nacht verloren, nu breekt het licht van Pasen aan.
Geen steen houdt nog het leven tegen, een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar Zijn lichaam heeft gelegen, waarlijk de Heer is opgestaan.
Wij hadden alle hoop verloren, leeg was ons hart, als nooit tevoren,
niemand van ons zag toekomst meer, zo eenzaam, zonder Hem de Heer.
Hopeloos donker was het leven, een bange droom, een lange nacht
Waar was het hemels licht gebleven; Christus, Die ons de toekomst
bracht ?
God dank, de engel heeft gesproken: Wie zoekt gij toch, Hij is hier niet
Nu is het daglicht aangebroken, vreugde in plaats van uw verdriet.
God dank, de dood is overwonnen, het leven krijgt voorgoed ruim baan,
De toekomst is in Hem begonnen, waarlijk de Heer is opgestaan

Uitleg en verkondiging
Muziek: Trumpet Tune voor orgel en trompet
Zingen: Lied 608
De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
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staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
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.
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Mededelingen
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed,
Zingen: Lied 1006 (Onze Vader)
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.
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Inzameling van de gaven (bij de uitgang)
De 1e collecte is bestemd voor KiA (Libanon) en
de 2e voor de Diaconie
(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang)
ZENDING
(we gaan staan)
Slotlied: Lied 753
Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.
Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.
Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.
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God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)
Orgel en trompet: Allegretto (Vivaldi)
U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie
Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 17 april 2022.

Agenda:
Dinsdag 19 april, 15.00 u.: Oecumenische gesprekskring (Het Trefpunt)

Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje
koffie of thee.
Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.
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