Paasdienst
met gedichten rond de hoop op een nieuw begin
in de Remonstrantse Kerk te Den Haag
“En 't groot geheim
had ik voorgoed begrepen”

Het lege graf
(Rembrandt van Rijn)
Zondag 16 april 2017
Aanvang: 10.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp m.m.v. Ingrid de Bonth
Muziek: Hans Jacobi m.m.v. het paaskoor
Orgelspel
De kerkenraad, de voorganger en de kinderen komen met de nieuwe paaskaars de kerkzaal
binnen.
Welkom door Ingrid de Bonth
en aansteken van de paaskaars (door de kinderen)
Zingen(staand) Licht dat ons aanstoot (lied 601, 1.2)
Bemoediging en groet
Zingen(staand) Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt (lied 632,1)
Schriftlezing: Markus 16:1-8 Jullie hoeven niet bang te zijn
De kinderen verlaten de kerkzaal.
Zingen Jezus leeft en ik met Hem (lied 641, 1.2)
Inkeer en gebed
Zingen (koor) Halleluja, de blijde toon (Oude remonstrantse bundel, lied 159)

Halleluja, de blijde toon, halleluja,
wordt nu gezongen zoet en schoon. Halleluja!
Waar dat ik sta of dat ik ga, halleluja
mijn ziel, die zingt halleluja! Halleluja!
Want onze Heer en Koning groot, halleluja,
is nu verrezen uit den dood. Halleluja!
Die stervend ons het leven gaf, halleluja,
verrees in glorie uit het graf. Halleluja!
Daar boven in des hemels troon, halleluja,
daar zingt men ongemeen en schoon. Halleluja!
Schriftlezing: Markus 16:9-15 Vertel het goede nieuws aan iedereen
Zingen (koor) Ik zeg het allen dat Hij leeft (Gz 642, 1.3.4.5.7.8)
Overpeinzing aan de hand van enkele gedichten door Ingrid de Bonth
“En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen” - De belofte van Pasen
Zingen (koor) Christus is opgestaan! (Oude remonstrantse bundel, lied 157)
Christus is opgestaan!
Prijst nu met kracht!
's Heeren groote macht,
Hij is ons voorgegaan,
heeft door den nacht
ons het licht gebracht.
Wat wij ook derven,
hoe wij ook zwerven,
hoog rijst als baken het heilig Kruis.
Hoe ons vervaarde
't leven op aarde,
ons wacht een woning in 't Vaderhuis.
God doet Zijn woord gestand!
Aardsche macht kwelt
maar wordt neergeveld.
Zie, hoe het Godsvuur brandt:
aan het geweld
is een grens gesteld.
Mogen verglijden
's werelds getijden,
God, onze Vader, blijft steeds ten troon!
Aan alle zijden
rijst het verblijden:
Christus verrees! Eere zij den Zoon!

Vader, voltooi Uw werk!
Wat ook vergaat,
eeuwig blijft Uw raad.
Bouw gij Uw heil'ge Kerk,
werp neer het kwaad
door Uw macht, Uw daad!
In Uwe krachten
rust ons verwachten
van Uwe komende zaligheid.
Gij roept ten leven,
Gij wilt ons geven
deel aan Uw stralende Eeuwigheid.
Voorbeden en Onze Vader (gezongen; lied 1006)
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Zingen(staand)

U zij de glorie (lied 634)

Uitzending en Zegen (gezongen Amen)
Zingen (Paaskoor) The day of resurrection
The day of resurrection!
Earth, tell it out abroad;
the passover of gladness,
the passover of God.
From death to life eternal,
from earth unto the sky,
our Christ hath brought us over,
with hymns of victory.
Our hearts be pure from evil,
that we may see aright
the Lord in rays eternal
of resurrection light;
and listening to his accents,
may hear, so calm and plain,
his own "All hail!" and, hearing,
may raise the victor strain.
Now let the heavens be joyful!
Let earth the song begin!
Let the round world keep triumph,
and all that is therein!
Let all things seen and unseen
their notes in gladness blend,
for Christ the Lord hath risen,

our joy that hath no end.
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
• De Remonstrantse gemeente Den Haag
• World Experience (schoon drinkwater voor een sloppenwijk in Manilla)
Activiteit komende week:
dinsdag 18 april om 20.00 uur: Mijn kijk op God met Stephan Sanders
zondag 23 april om 10.30 uur: kerkdienst met ds. C.M. Geels

