Remonstranten Den Haag
Orde van dienst voor Paasmorgen 17 april 2022
Voorganger: Ds Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi. Welkom: Rachel Adriaanse
Lezingen: Madzy van der Kooij
Zang: Frederiek Muller en koor
PASEN 2022: Aan tranen voorbij

Noli me tangere (raak me niet aan) – Titiaan (1488/90 1576)

Voorbereiding

Orgelspel

Binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars.

Welkom en aansteken van de kaars

Aanroeping en inkeer
Zingen (staande): Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
en gegeven” (Lied 632)
v: De Heer is waarlijk opgestaan!
g: Het licht van Christus voor ons
v: Christus is opgestaan. Halleluja!

Zingen: “Licht van Christus! Heer wij danken U” (1x
voorzanger, 1x gemeente, Lied 593)

Votum en groet
v Ons samen-zijn dragen wij op aan de levende God
g die liefde is en de grond van ons bestaan
v die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst
g die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt
Groet
v Vrede zij u
g De wereld zij vrede
Inleiding/ Gebed van inkeer

Acclamatie: “God van leven en licht, maak alles nieuw.
Halleluja. (368f, 1x voorzanger, 1x gemeente),

Gesprek met de kinderen, aansteken kaars en kinderlied "Ik
zal er zijn voor jou" (1e couplet 2x)
Woord en gebed
(Bijbel)lezingen: Johannesevangelie 20:1-18 en
Kolossenzenbrief 1: 15-20

Koor zingt twee liederen uit de oude remonstrantse bundel:
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.

------------------------------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! ….

Overweging/ Korte stilte
Piano intro gevolgd en Koor: ‘Met niets van niets, zijt Gij
begonnen ‘ (Lied 602)
Voorbeden “Wij bidden U, verhoor ons, Heer” (367 h),

Stil gebed “Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen U
bereiken” (367 f)

Gezamenlijk, door koor en gemeente, gezongen Onze Vader
(1006)
Bloemengroet, open ruimte voor mededelingen en
aankondiging collecte ten bate van kwartaaldoel: Stichting
Sengerema te Voorburg. Deze stichting is actief in
Tanzania. *
Tweede collecte is ten bate van onze eigen gemeente
Zang: “Von der Auferstehung Jesu Christi” van J.S. Bach
door Frederiek Muller
Auf, auf! mein Herz, mit Freuden nimm wahr, was heut
geschicht,
wie kömmt nach grossen Leiden nun ein so grosses Licht!
Mein Heiland ward gelegt da, wo man uns hinträgt,
wenn von uns unser Geist zum Himmel ist gereist.
Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb gross Geschrei;
eh ers vermeint und denket, ist Christus wieder frei
und ruft Victoria, schwingt fröhlich hie und da
sein Fähnlein als ein Held, der Felt und Mut behält.
Das ist mir anzuschauen ein rechtes Freudenspiel,
nun soll mir nicht mehr grauen für allem, was mir will
entnehmen meinen Mut, zusammt dem edlen Gut,
so mir durch Jesum Christ aus Lieb erworben ist.

Sluiting
Slotlied (staande) “U zij de glorie, opgestane Heer” (634)
Vredegroet
Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen

Vrolijk Pasen!

‘Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het
één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel
vrucht’
(Joh 12: 24)

PASEN – Ida Gerhardt
Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zëër vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het ’s nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

* In het tweede kwartaal van 2022 collecteren we voor
Stichting Sengerema te Den Haag (www.sengerema.nl).
Stichting Sengerema is sinds 2008 actief en helpt jongeren
in Tanzania om zich aan de armoede te ontworstelen door
middel van het starten van een onderneming. Stichting
Sengerema helpt jaarlijks gemiddeld 100 jongeren om een
bedrijf te starten. Zij krijgen eerst een opleiding, deels gericht op het starten van hun bedrijf, deels in de vorm van
een aanvullende vakopleiding en deels in algemene vaardigheden zoals het omgaan met geld en tegenslagen. Vervolgens helpt Stichting Sengerema hen met een startkapitaal om een bedrijfje te starten.
U kunt uw donatie overmaken naar rekening:
NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder vermelding
van: Stichting Sengerema.
U kunt ook met onderstaande QR-code uw
bijdrage voor de collecte overmaken.

Hartelijk dank!

Agenda komende week:
Zo 24 april, 10.30 uur, kerkdienst
o.l.v. ds. Japke van Malde
(Remonstranten Nieuwkoop)
Zo. 1 mei, 10.30 uur, kerkdienst
o.l.v. ds. Reinhold Philipp

