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ORDE VOOR DE PAASDIENST

op zondag 4 april 2021 

in de Slangenburgse kerk 

Thema: DE NIEUWE MORGEN

voorganger ds. Helma van Loon
organist Sietse Strating

VOORBEREIDING

Orgelspel (LvK 222)
Stilte
De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen en aangestoken
Gesproken tekst: LB 600: 1 en 4

Licht ontloken aan het donker, licht gebroken uit een steen,
licht waarachtig levensteken, werp uw waarheid om ons heen.
Licht, verschenen uit den hoge, licht, gedompeld in de dood,
licht, onstuitbaar, niet te doven, zegen ons met morgenrood.

Welkom en mededelingen
De kaarsen op tafel worden aangestoken aan de nieuwe paaskaars

Lied: LB 601: 1 en 3

1 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.

3 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.

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de Naam van de Heer.

Hij is het die leven geeft en leven doet, 
nu en in alle eeuwigheid.
Zijn genade en vrede is met ons allen. Amen.

Inleiding
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Kyriegebed

Glorialied: LB 637

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! 

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! 

Gebed
SCHRIFT

Epistellezing: Kolossenzen 3: 1-4
Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit
aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers
gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven,
verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

Film

Evangelielezing: Marcus 16:1-8
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en
Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in
de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen
voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was
weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in
het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang.
U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier;
kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen
Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’
Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en
schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.
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Lied: LB 630

1 Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente.ontloken.
Het leven brak door aarde.en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

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.

4 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.

Preek

Muziek: The holy city

Lied: LB 642: 1, 2 en 8

1 Ik zeg het allen dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

2 Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond de nieuwe morgen gloort.

8 ’t Is feest omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: LB 634

1 U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk 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.

2 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

Orgelmuziek
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