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Ook	dit	jaar	vieren	we	de	S@lle	Week	thuis,	in	ons	eigen	huis.		
Nooit	 hadden	 we	 dat	 kunnen	 denken,	 vorig	 jaar,	 dat	 we	 nóg	 een	 jaar	 lege	
kerken	zouden	hebben.		

Maar	het	is	toch	waar.		

We	hopen	dat	het	boekje	voor	de	S@lle	Week	een	‘reisgids’	mag	zijn,	voor	elke	
dag	in	deze	week.	En	dat	u	de	vieringen	in	deze	week	thuis	meemaakt,	op	uw	
eigen	manier.		

Want	het	wordt	Pasen!		

Misschien	 beleven	we	 dat	wel	 intenser	 dan	 anders,	 of	misschien	moeten	we	
onszelf	met	de	haren	erbij	slepen.		

Weet,	dat	het	Licht	van	de	opstanding	van	Jezus	hoe	dan	ook	over	ons	straalt.	
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Gezegend	paasfeest	gewenst!	

Bloemen	

	

De	 bloemen	 van	 zondag	 28	 maart	 zijn	 met	 een	 hartelijke	 felicita@e	 van	 de	 gemeente	
vanwege	de	90e	verjaardag	naar	een	gemeentelid	gegaan.	

Geja	Smit	

bloemencommissie.		

Diaconie	

Collecte	donderdag	1	april.		

1e	collecte:	S3ch3ng	De	Regenboog	

S@ch@ng	De	Regenboog	biedt	 kwetsbare	mensen	 in	Amsterdam	opvang	 en	 structuur,	 gaat	
eenzaamheid	tegen	en	versterkt	het	sociale	netwerk.	Ondersteuning	van	mensen	in	sociale	
armoede	wordt	 gedaan	met	 vrijwillige	maatjes	 en	 buddy’s,	 inloophuizen,	maatschappelijk	
werk,	re-integra@e	en	veel	meer.	Maar	vooral	via	@jd	en	aandacht	voor	elkaar;	van	mens	tot	
mens.	 Je	 kansen	 om	maatschappelijk	 te	 slagen,	 zijn	 groter	 als	 je	 kunt	 profiteren	 van	 een	
sociaal	netwerk.	Gaat	er	iets	mis	in	je	leven	(je	verliest	je	baan,	je	gaat	scheiden	en	moet	je	
huis	 uit),	 dan	 kun	 je	 terugvallen	 op	 familie	 en	 vrienden.	 Je	 netwerk	 kan	 dan	 als	 vangnet	
fungeren	in	problema@sche	@jden.	Mensen	zonder	zo’n	vangnet	zijn	op	zichzelf	aangewezen.	
Het	risico	neemt	dan	toe	dat	ze	afglijden	naar	armoede,	eenzaamheid	en	zelfs	psychiatrische	
klachten	of	verslavingsproblema@ek.	Deze	mensen	hebben	ook	recht	op	hulp.	De	Regenboog	
wil	er	zijn	voor	die	mensen.	Voor	mensen	 in	(sociale)	armoede.	De	Regenboog	wil	mensen	
verbinden,	wil	mensen	mo@veren	en	mobiliseren	om	zich	 in	 te	 ze\en	voor	een	kwetsbare	

Ds.	Evelyn	Noltus
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stadsgenoot	 omdat	 iedereen	 recht	 hee]	 op	 een	menswaardig	 bestaan:	 een	 dak	 boven	 je	
hoofd,	drie	gezonde	maal@jden	per	dag,	schone	kleding	en	het	gevoel	dat	 je	er	niet	alleen	
voor	staat.	Help	mee,	De	Regenboog	bestaat	dankzij	mensen	die	elkaar	steunen.	

Collecte	vrijdag	2	april.		

1e	collecte:	Johanneskerk	

We	hebben	het	al	eerder	gemeld:	ook	de	Johanneskerk	komt	(financieel)	niet	ongeschonden	
uit	 de	 corona@jd,	 o.a.	 door	 het	missen	 van	 huurinkomsten.	Ook	 hadden	we	 in	 2020	 hoge	
kosten	voor	onderhoud.	Alle	reden	om	weer	uw	bijdrage	te	vragen	voor	onze	kerk.		

Collecte	zaterdag	3	april.		

1e	collecte:	S3ch3ng	Exodus	

Exodus	 biedt	 opvang	 en	 begeleiding	 aan	 ex-gede@neerden	 en	 gede@neerden	 in	 de	 laatste	
fase	 van	 hun	 straf.	 Ex-gede@neerden	 kunnen	 terecht	 in	 één	 van	 de	 Exodushuizen,	 bij	 de	
ambulante	hulpverlening	en	bij	 een	 vrijwillig	maatje.	Gede@neerden	bieden	we	 steun	met	
bezoek	van	vrijwilligers,	vaderschapstraining	en	het	mogelijk	maken	van	het	contact	met	de	
kinderen.	

	
Exodus	 is	 nodig	 omdat	 criminaliteit	 nooit	 alleen	 met	 straffen	 te	 bestrijden	 is.	 Terugval	 in	
criminaliteit	 na	 een	 gevangenisstraf	 is	 eerder	 regel	 dan	 uitzondering.	 Ex-gede@neerden	
hebben	vaak	schulden,	geen	woonruimte,	geen	werk	en	geen	gezond	sociaal	netwerk.	Het	
risico	om	na	deten@e	opnieuw	in	de	criminaliteit	te	belanden	is	dan	groot.	Exodus	wil	deze	
vicieuze	cirkel	doorbreken.	Gemo@veerde	(ex-)	gede@neerden	krijgen	daarom	bij	Exodus	de	
kans	defini@ef	uit	de	criminaliteit	te	stappen	en	te	werken	aan	een	succesvolle	terugkeer	in	
de	 samenleving.	 Exodus	 is	 een	 non-profit	 organisa@e	 die	met	 professionals	 en	 vrijwilligers	
werkt	 vanuit	 vijf	 regio’s	 met	 ondersteuning	 van	 het	 verenigingsbureau.	 Help	 mee!	
Succesvolle	 terugkeer	 naar	 de	 samenleving	 lukt	 alleen	 als	 de	 samenleving	 zelf	 aan	 die	
terugkeer	bij	wil	dragen	

Collecte	zondag	4	april.		

1e	collecte:			Zuid-Afrika	(Kerk	in	Ac3e)	

Veel	 zwarte	 jongeren	 in	 Pretoria	 hebben	 geen	 toekomstperspec@ef.	 Zij	 groeien	 op	 in	
gebroken	 gezinnen	 en	 gewelddadige	 wijken	 in	 een	 donkere	 omgeving.	 De	 hel]	 van	 hen	
maakt	de	middelbare	school	niet	af	en	40%	van	de	jongeren	tussen	15	en	34	jaar	is	werkloos.	
De	toekomst	is	voor	hen	vaak	een	duister	gat.	Samen	met	christelijke	partners	helpt	Kerk	in	
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Ac@e	 deze	 jongeren	 de	 cirkel	 van	 armoede	 en	 uitzichtloosheid	 te	 doorbreken	 en	 licht	 te	
brengen	 in	hun	bestaan.	 Ze	 krijgen	huiswerkbegeleiding	en	 jongeren	worden	ges@muleerd	
hun	 opleiding	 af	 te	maken.	 Ook	 krijgen	 ze	 Bijbelonderwijs	 en	 hulp	 bij	 het	 verwerken	 van	
trauma’s.	 Via	 muziek,	 kunst,	 vakan@ekampen	 en	 trainingen	 groeit	 hun	 zelfvertrouwen	 en	
ontdekken	ze	nieuwe	mogelijkheden	om	hun	leven	vorm	te	geven.	Met	de	collecteopbrengst	
krijgen	onder	meer	900	jongeren	huiswerkbegeleiding.	

2e	collecte:	S3ch3ng	Timon	

Wij	hebben	gekozen	om	voor	de	1e	hel]	van	dit	jaar	de	opbrengst	van	de	2e	collecte	voor	de	
ons	bekende	S@ch@ng	Timon	te	bestemmen.	Voorheen	was	de	2e	collecte	voor	Timon	in	de	
diensten	 waar	 we	 avondmaal	 vierden,	 maar	 dat	 is	 in	 de	 corona@jd	 allemaal	 anders	
geworden.		

Bezoek	ook	eens	hun	website	:	h\ps://www.@mon.nl				

Graag	uw	gi]en	overmaken	naar	(het)	onderstaande	banknummer(s):	

Het	banknummer	van	onze	diaconie	(graag	datum	en	doel	vermelden):	
NL85	RABO	0373	7093	58	

Het	banknummer	van	de	Johanneskerk:		
NL82	RABO	0373	7408	40	

Voorgangers	de	komende	weken	
	

Paascyclus:	

Wi\e	Donderdag	 ds.	Hans	Breunese	 19.30	uur;	viering	Maal@jd	van	de	Heer	

Goede	Vrijdag		 ds.	Evelyn	Noltus	 19.30	uur	

S@lle	Zaterdag		 ds.	Evelyn	Noltus	 20.30	uur;	viering	Maal@jd	van	de	Heer	
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Paaszondag		 	 ds.	Evelyn	Noltus	 Pasen	

11	april:		ds.	Jan	Stelwagen	

18	april:		ds.	Arie	Boelhouwer,	Wageningen	

25	april:		ds.	Corine	Beeuwkes,	Helmond	

			2	mei:		ds.	Evelyn	Noltus	
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Liturgie	viering	donderdag	1	april	19.30	uur		
WITTE	DONDERDAG	

Voorganger:	ds.	Hans	Breunese	

Organist:	Ton	Blom	

Zanggroep:	Jan	Keuter,	Evelyn	Noltus	en	Dick	Schaap	

Ambtsdragers:	Teus	Stahlie,	Jan	Keuter	

Welkom	en	lector:	Geja	Smit	

Beeld:	Truus	Visser	

Moment	van	s@lte	
Drempelgebed	bij	de	paaskaars	

VOORBEREIDING	

Openingslied:	Psalm	67:	1,3		(God	zij	ons	guns-g	en	genadig)		
	
Groet		
V:		De	Heer	zij	met	u		
A:	Zijn	Geest	in	ons	midden	
	
Bemoediging:	
V:	Onze	hulp	in	de	Naam	van	de	Heer	
A:	die	hemel	en	aarde	al@jd	weer	schept				
A:	Amen																			
	
Inleiding	op	de	dienst	
	
Kyrie	en	gloria	
Om	de	slagen	………………….	
Daarom	bidden	wij	U	en	zingen:			
Lied	299e		
(Kyriegedeelte	afwisselend	gezongen	door	voorganger	(par@j	I)	en	zanggroep	(par@j	II)	

RONDOM	DE	SCHRIFTEN	

	 	 	 	 	 	 	 	

Lezing:	Exodus	12:	15	-	20	 	 	 lector	Geja	Smit	
Lied:				Psalm	81:	1,	4	 	 (Jubel	God	ter	eer)	 	 	

Lezing:	1	Korinthiërs	11:	23	-	26	 			 lector	Geja	Smit	
Lied:					912:	1,	2				 	 (Neem	mijn	leven	laat	het,	Heer)	

Lezing:	Johannes	13:	1	-	15	(staande)	 Hans	Breunese	
Lied:					569:	1,	2,	3,	4			 (Toen	Jezus	wist:	nu	is	gekomen)	

Korte	overweging	
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Orgelspel	

GEBEDEN				Dankgebed,	voorbede	en	s@l	gebed	

RONDOM	DE	TAFEL	

Lied:				395:	1,	2,	3,	4								 (Op	de	avond	toen	de	uiBocht)					

Nodiging	

Beurtspraak	
V:	 Vrede	zij	met	u	

A:	 Vrede	ook	met	u	

V:	 Verhe]	uw	harten	
A:	 Wij	zijn	met	ons	hart	bij	de	Heer	
V:		 Brengen	wij	dank	aan	de	Heer,	onze	God	
A:	 Hij	is	onze	dankbaarheid	waardig	

Tafelgebed:	“Wat	niet	verloren	gaat”.	

V:		 Gezegend,	o	God,	………………………….	
Hij,	Uw	dienaar	en	dienaar	van	mensen	die	ons	leerde	bidden:	
Onze	Vader		

Vredegroet	

Lam	van	God:	gezongen	408E			

	

	 	

De	gemeenschap	van	brood	en	wijn	(onder	orgelspel)	
	
Dankgebed	
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(De	tafel	wordt	in	s@lte	afgeruimd	en	blij]	leeg	achter)	

Lied:		556:	1,	2,	3,	4,	5	 	(Alles	wat	over	ons	geschreven	is)		

Woorden	voor	onderweg;			 Johannes	14:	27	-	31	 	

(wij	verlaten	de	kerk	in	s@lte)	
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Liturgie	viering	vrijdag	2	april	19.30	uur		
GOEDE	VRIJDAG	

Voorganger:	ds.	Evelyn	Noltus	

Organist:	Jan	Spoel	

Zanggroep:	Trude	en	Fred	Meijnhardt,	Heidi	Kiel	en	Jacques	Claas	

Ambtsdragers:	Hilje	Logtenberg,	Lieneke	Overweel	

Welkom	en	lector:	Geja	Smit	

Beeld:	Jan	Keuter	

	 	 Kruiswegsta-es:	Sieger	Köder	

Vóór	de	dienst	is	het	s-l	in	de	kerk	

Opening		

Gebed		

Zingen:	Liedboek	lied	586			Zie	de	mens	die	in	zijn	lijden		

Kruisweg	
1.	Handen	die	veroordelen			(Jezus	en	Pilatus)	

Ma\heüs	27:	1-2,	11-14,	21-26	

Medita@e	

Muziek:	Herzliebster	Jesu,	was	hast	du	verbrochen		
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(Lb73,181),	N.W.	Spoel	(1937)	

2.	Handen	die	aanvaarden			(Jezus	neemt	het	kruis	op)	

Johannes	19:	16b	-	17	

Medita@e	

Zingen:	Liedboek	560		Hij	ging	de	weg	zo	eenzaam	

3.	Handen	die	steun	zoeken		(Jezus	valt	onder	het	kruis)	

We	zien	hem	vallen	

maar	ja,	wat	moet	je	doen?	

‘Als	in	een	film’,	zullen	we	later	zeggen.	

‘Je	kijkt,	maar	je	kunt	niks	doen.’	

Wat	zou	je	ook	moeten	doen?	

We	hebben	het	niet	geweten.	

We	hebben	machteloos	toegekeken	

toen	Hij	

toen	de	joden,	de	zigeuners,	de	homo’s	

toen	Hij	

toen	de	mannen	van	Srebrenica,	

toen	Hij	

toen	de	bommen	vielen	

toen	Hij	

we	wisten	het	niet.	

	 	 	 (Uit:	Intercity	bestemming	Pasen,	Dio	van	Maaren,	Age	Klamer)	

Medita@e	

Muziek:	Christe,	du	Lamm	Go\es,	J.S.Bach
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4.	Handen	die	troosten		(Jezus	ontmoet	zijn	moeder)	

Mijn	zoon	stormt	door	het	huis,	

een	roffel	op	de	trap.	Hij	is	

zichzelf	een	motor.	Het	lied	

dat	in	hem	leeY	ontsnapt	hem	

soms.	Ik	hoor	hem	zingen	

op	de	gang	en	zwijg.	

's	Nachts	is	hij	bang,	hij	twijfelt	

aan	zichzelf,	aan	ons,	de	wereld.	

Ik	neem	hem	in	mijn	arm	

en	zonder	spreken	vaag	ik	

de	oorlog	weg	en	kinderkanker,	

mijn	eigen	dood,	het	monster	van	de	-jd.	

Ik	lieg	hem	voor	en	red	hem	

tot	wij	beiden	slapen	in	gestolen	veiligheid.	
Anna	Enquist,	Gedichten	1991-2012	

Lucas	2:	33-35	

Medita@e	

Zingen:	Zangen	van	zoeken	en	zien,	lied	249			Als	alles	s-lte	wordt	
t.	Michaël	Steehouder		m.	Chris	van	Bruggen	

5.	Handen	die	helpen	dragen		(Simon	van	Cyrene	helpt	het	kruis	dragen)	

Als	alles	s@lte	wordt	
want	alles	is	gezegd	
mijn	zwijgen	is	genoeg	
ben	jij	mij	dan	nabij	
	
Als	alles	s@lte	wordt	
mijn	laatste	brood	gedeeld	
geen	honger	meer	naar	meer	
ben	jij	mij	dan	nabij	
	
Als	alles	s@lte	wordt	
gezongen	is	mijn	lied	
tot	aan	de	laatste	noot	
ben	jij	mij	dan	nabij	

Als	alles	s@lte	wordt	
en	wenken	mij	van	ver	
die	ik	heb	liefgehad	
ben	jij	mij	dan	nabij	
	
Als	alles	s@lte	wordt	
mijn	adem	gaat	voorbij	
mijn	warmte	is	geweest	
ben	jij	mij	dan	nabij	
	
Als	alles	s@lte	wordt	
en	ik	mag	uit	de	@jd	
wacht	mij	de	zachte	dood	
dan	ben	jij	mij	nabij	
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voor	me	ligt	hier	mijn	weg	

die	tot	nu	toe	zo	leeg	was	

als	een	eenzaam	bed	

hier	strek	ik	mijn	hand	uit	

ben	ik	je	bijna	nabij	

hier	wou	ik	dat	ik	iemand	wist	

met	een	langere	adem	dan	ik	

maar	ook	de	zon	krijgt	zinkend	

geen	vleugels	en	het	bloed	

gaat	niet	waar	het	kruipt	

langs	de	kant	van	de	weg	

staan	mensen	van	leem	

en	staan	er	van	steen	

van	koper	en	van	hout	

maar	ik	ben	van	vlees	

hier	is	mijn	lichaam	

onvoorbereid	

tot	bloedens	toe	

ik	wil	je	kruis	wel	dragen	

tot	ook	ik	niet	verder	kan	

	 	 	 	 (Steven	van	Campen,	uit:	Een	diepe	voor	in	de	aarde)	

Medita@e	

Muziek:	O	Haupt	voll	Blut	und	Wunden,	J.G.Walther	

6.	Handen	die	aanraken		(Veronica	droogt	het	aangezicht	van	Jezus	af)	

Lucas	23:	27-29	

medita@e	
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Zingen:	Zangen	van	zoeken	en	zien,	lied	142		Van	kleine	daden	
t.	Herman	Verbeek,	m.	toegeschreven	aan	Mozart	

7.	Handen	die	vastspijkeren	

Johannes	19:	17-22	

Medita@e	

Muziek:	J.S.	Bach	

Da	Jesus	an	dem	Kreuze	stund						

und	ihm	sein	Leichnam	ward	verwund,	

so	gar	mit	bi\ern	Schmertzen,	

die	sieben	Wort	die	Jesus	sprach,	

betracht	in	deinem	Hertzen,		

8.	Zonder	handen		(Jezus	ster]	aan	het	kruis)	

Johannes	19:	28-30	

De	Paaskaars	wordt	gedoofd	

S@lte	

Maar	van	kleine	daden	zijn,	
dichtbij	huis	zo	ver	te	gaan,	
recht	en	goed	en	waar	te	zijn,	
in	het	nacht	en	dag	licht	gaan.	
	
Maar	van	s@lle	daden	zijn,	
als	de	tuin	waarvan	ge	eet.	
Leven	is	om	niet	te	zijn,	
is	genade	dat	ge	weet	
	
Maar	van	zachte	handen	zijn,	
gij	die	weerloos	zijn	niet	vreest.	
warm	van	liefdes	naaktheid	zijn,	
bijna	niets	het	is	het	meest.	

Maar	van	kleine	namen	zijn,	
dat	het	zo	ter	wereld	gaat.	
bij	elkander	veilig	zijn,	
thuis	geaard	waar	ge	bestaat.	
	
Maar	van	kleine	huizen	zijn,	
aan	elkaar	zijn	toevertrouwd.	
Licht	en	zwaar	en	last	en	lust,	
trouwzijn	waar	ge	u	aan	houdt.	
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9.	Handen	die	aanvaarden			(Jezus	wordt	van	het	kruis	genomen)	

Ma\heus	27:	57-61	

Medita@e	

	
Slotlied:	lied	605		De	toekomst	is	al	gaande	

Slotgedicht:	

Laat	de	hele	wereld	weten	dat	dit	waar	is:		

Ook	toen	we	verdriet	hadden,	bleven	we	groeien		

Ook	toen	we	pijn	hadden,	bleven	we	hopen		

Ook	toen	we	moe	waren,	bleven	we	volharden		

Zegevierend	blijven	we	voor	al-jd	verbonden		

Niet	omdat	we	geen	nederlaag	meer	zullen	kennen		

Maar	omdat	we	geen	verdeeldheid	meer	zullen	zaaien		

De	Bijbel	leert	ons	dat	iedereen		

onder	zijn	eigen	wijnstok	of	vijgenboom	moet	ziBen		

Zodat	niemand	hem	nog	bang	kan	maken		

Als	we	voldoen	aan	de	eisen	van	onze	-jd		

wordt	de	zege	niet	gebracht	door	het	zwaard		

maar	door	alle	bruggen	die	we	hebben	geslagen.		

Dan	worden	we	naar	de	beloofde	beemden	gebracht		

op	de	hoge	heuvel	die	ons	wacht.	

	 	 	 	 	 Amanda	Gorman,	‘The	hill	we	climb’	

	 	 	 	 	 uitgesproken	bij	de	inaugura-e	van	Joe	Biden	

	 	 	 	 	 als	president	van	de	V.S.	

We	verlaten	in	s@lte	deze	kerk.	

Behoed	de	s@lte.	

Op	de	avond	van	S@lle	Zaterdag	komen	we	weer	bij	elkaar,	

om	wakend	in	het	donker	uit	te	zien	naar	het	Licht	van	Pasen.	

20.30	uur	kerkdienstgemist.nl		
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Liturgie	viering	zaterdag	3	april	20.30	uur		
STILLE	ZATERDAG;	PAASWAKE	

Voorganger:	ds.	Evelyn	Noltus	

Organist:	Ton	Blom	

Zanggroep	o.l.v.	Jandirk	Pronk:	Nies	Oostenbrink,	Joke	Stahlie,	Jacques	Claas		

en	Jandirk	Pronk	

Ambtsdragers:	Hanny	van	Schaik,	Truus	Visser	

Welkom	en	lector:	Johan	Doornenbal	

Beeld:	Henk	Steenwijk	

Thuis	klaarze-en:	lichtje(s)	en	lucifers,	liedboek	en	bijbel;	

desgewenst	brood	en	wijn/druivensap,	en	een	kommetje	water	

Binnenkomst	van	het	licht	

De	paaskaars	wordt	ontstoken	en	binnengedragen		

Liedboek	594	

Wachters	op	de	morgen,	hoe	ver	is	de	nacht?		

Ontwaak	wie	nog	slaapt	en	sta	op	uit	de	dood!	(3x)	

Ontwaak	en	sta	op,	uw	licht	is	opgegaan!		

Licht	van	Christus!	
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De	paaskaars	wordt	op	de	standaard	gezet			-		de	kerk	is	nog	donker	

We	ontsteken	licht	en	zingen:	liedboek	601		Licht	dat	ons	aanstoot	

(licht	gaat	aan	in	de	kerk)	

Welkom,	inleidende	woorden	en	gebed	om	opening	

Zingen:	ZZZ	729			Daar	is	het	daglicht	

Lezing:	Genesis	1:	1-5	

Zingen:	Taizé	lied:	U	bent	de	bron	van	leven	

U	bent	de	bron	van	leven,	u	bent	liefde,	vuur	en	het	licht.	

Kom	tot	ons,	Geest	van	liefde,	kom	tot	ons	Geest	van	liefde.	

Lezing:	Genesis	8:	6-12	

Zingen:	ZZZ	402			Dat	een	nieuwe	wereld	komen	zal		

Sinds	het	begin	jij	
tot	op	vandaag	jij	
schepper	en	adem	
	
chaos	en	leegte	
dan	roep	jij	uit:	licht	
daar	is	het	daglicht	
	
en	nog	een	dag	voor	
dagen	en	nachten	
zon	maan	en	sterren	
	
en	nog	een	dag	voor	
zaaien	en	groeien	
bomen	en	vruchten	

en	nog	een	dag	voor	
vogels	en	vissen	
zwemmen	en	vliegen	
	
en	nog	een	dag	voor	
dieren	en	dieren	
mensen	en	mensen	
	
en	dan	een	dag	voor	
slapen	en	rusten	
zegen	en	weten	
	
Sinds	het	begin	jij	
tot	op	vandaag	jij	
schepper	en	adem

	18



Dat	een	nieuwe	wereld	komen	zal,		

waar	brood	genoeg	en	water	stroomt	

voor	allen.	

Lezing:	Ezechiël	37:	1-10	

Zingen:	Liedboek	610			Zo	dor	en	doods			

Een	paar	woorden	ter	overdenking	

Doopgedachtenis	

Zingen:	Waterpsalm:	

Lezing:	Marcus	16:1-8	

Zingen:	liedboek	604			De	eerste	dag	der	week	

Tafelgebed:	Lied	395	(gesproken)	

Delen	van	brood	en	wijn	

Een	boom	geplant	aan	water,	
wortels	in	de	bron	
van	leven.	
	
Jij	laat	mij	rusten	
aan	beken	vol	
helder	water.	
	
Zoals	een	hert	reikhalst	
naar	stromend	water,	
zo	ik	naar	jou.	
	
Zoals	een	dors-g	land	
bevloeid	moet	met	water	
en	vruchtbaar	wordt.	

Door	vuur	en	water	
ben	ik	gegaan	
naar	land	van	beloYe.	
	
Rotsen	veranderen	
in	levende	bronnen,	
stenen	in	water.	
	
Jou	zegenen	hemel	en	regen,	
mensen,	zeeën,	
water	en	water.	
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Dankgebed	

Zegen		

Slotlied:	Liedboek	600			(ondertussen	gaan	we	met	licht	vanuit	de	kerk	naar	buiten!)		
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Liturgie	viering	zondag	4	april		
PASEN	

Voorganger:	ds.	Evelyn	Noltus	

Organist:	Ton	Blom	

Zanggroep:	Anneke	Torenstra,	Marjolijne	Oudshoorn,	Epko	Smit	

Ambtsdragers:	Geja	Smit	-	Kramer,	Tom	van	Kooten	

Welkom	en	lector:	Teun	Monster	

Kindernevendienst:	thuis	

Beeld:	Jacques	Claas	

UITZICHT	

	

					 	 	 	 	 	 	 15e	kruiswegsta-e,		Alma	Knol	

	 	 	 	 	 	 	 website:	almaknol.nl		

We	zagen	de	amandelboom	bloeien	en	aten	van	het	brood,	

we	dronken	de	wijn.	

De	dood	is	uit	de	doeken	gedaan,	
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de	werkelijkheid	is	in	het	Licht	gezet.	

Geen	tranen,	geen	zorgen.	

Wij	hebben	zicht	op	wat	buiten	ons	ligt.	

Op	de	Paasmorgen	kwam	het	binnen.	

Orgelspel	

Binnenkomst	ambtsdragers		

Welkom	en	arondigingen	

We	steken	de	nieuwe	Paaskaars	aan	

en	zingen	als	drempelgebed:	Zangen	van	zoeken	en	zien	lied	182:	

Licht	dat	terug	komt,	hoop	die	niet	sterven	wil,	vrede	die	bij	ons	blijY.	

Bemoediging	

Vg.		 De	Heer	is	opgestaan!	

Allen	 De	Heer	is	waarlijk	opgestaan!	Halleluja.	

Zingen:	lied	216			Dit	is	een	morgen	

Gebed	om	onserming	en	opening	

Loflied:	lied	645:	1,	2,	5,	6			

Met	de	kinderen		

Zingen:	lied	637:	1,	4	

Lezing	OT:	Jesaja	25:	6-9	

Zingen:	psalm	118	a	

Lezing	NT:	Johannes	20:	1-18	
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Zingen:	lied	624:	1	

Uitleg	en	verkondiging	

Lied	van	nieuw	begin	

Leliën	draagt	de	woes-jn,	rozen	dragen	de	rotsen		

lente	staat	op	je	drempel,	leven	begint	opnieuw.	

Bevende	harten,	vat	moed,	strek	je,	slapende	handen,		

dove	oren,	ga	open,	wankelmoedigen,	hoort.	

Hij	slaat	bronnen,	ontbindt	tongen,	zangen,	rivieren.		

Water	welt	aan	je	voeten,	en	geen	leeuw	op	je	weg.	

Kromme,	jij	wordt	recht.	Woeste,	jij	wordt	een	akker.		

Wat	geen	woorden	vermogen,	aarde,	vrede	voor	jou.	

Oude	mensen,	vrees	niet	-	jong	mens,	wat	zal	het	worden?		

Zomertuinen	aan	zee,	liefde,	lichaam	van	zon.	
tekst:	Huub	Oosterhuis,	gezongen	door	Trijntje	Oosterhuis	

Voorbeden	met	acclama@e	lied	368	f	

s@l	gebed,	Onze	Vader	

Mededelingen	diaconie	

Slotgedicht:	Zondagmorgen	

Het	licht	begint	te	wandelen	

door	het	huis	

en	raakt	de	dingen	aan.	

Wij	eten	

ons	vroege	brood	gedoopt	in	zon.	

Je	hebt	het	wiBe	kleed	gespreid	

en	grassen	in	een	glas	gezet.	

Dit	is	de	dag	waarop	de	
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arbeid	rust.	

De	handpalm	is	geopend	naar	

het	licht.	
Ida	Gerhardt	

Slotlied:	lied	634		

Zegen	

Allen:	Amen	

Nu	onze	voorgangers	voor	‘lege’	kerken	staan,	zou	het	fijn	zijn	als	u	ze	een	
(korte)	reac3e	geej	na	de	dienst.	Dit	kan	een	reac3e	op	de	preek	zijn	of	

‘gewoon’	een	bemoediging	(of	een	paasgroet…)	
Deze	week	zijn	de	voorgangers:	

ds.	Hans	Breunese,		
e-mail:	hans.breunese@ziggo.nl	

en	
ds.	Evelyn	Noltus	

e-mail:	predikantjohanneskerk@pknleersum.nl	
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