Een nieuw begin

Paasviering 2019

Orde van dienst voor de Paasviering 2019
van de Protestantse gemeente te Wolphaartsdijk
Tijdens deze laatste dagen van de Veertigdagentijd, de Goede
Week, leven we met elkaar toe naar het Paasfeest. We sluiten
aan bij de oude en rijke traditie om vanuit de Schriften Gods
grote beloften op het spoor te komen. Dit doen wij met een
doorgaande viering die begint op Witte Donderdag en wordt
afgesloten met de zegen in de Paaswake van de Stille
Zaterdag.
Aan deze viering werken mee:
Voorganger: ds. Corine van Eck
Organisten: Pieter van der Leer en Joop de Jonge

Jezus gaf hoop aan de mensen in nood.
Maar wie hielp hem in het uur van zijn dood?
God laat niet los waar Hij ooit aan begon.
Hij geeft het leven als licht van de zon.
Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.
Projectlied Kindernevendienst.

De afbeelding op de voorkant is een schilderij van Elly
Wiegman. Zij noemde dit schilderij 'Frustratie'. Tijdens de
Paasviering zullen fragmenten van dit schilderij op de
schermen worden getoond ter verdieping van het gesprokene.
Elly Wiegman woont in 's-Heer Abtskerke. Na een succesvolle
opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in St.
Niklaas schildert zij uiteenlopende onderwerpen in diverse
stijlen en technieken. Een aantal van haar werken vormen op
dit moment een hartverwarmende expositie in ons
kerkgebouw.
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Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 116

(staande)

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.
Bemoediging en groet
Gebed voor de Witte Donderdag afgesloten met Lied 574
1. Glorie zij U, Christus, U leed onze nood,
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood,
in de nacht der nachten streed U onze strijd,
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
3. Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij uw heilig woord.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Lezing uit de Bijbel: Exodus 3:7-14

3

Zingen: Gij hebt met groot geduld (mel. Lied 152)
1. Gij hebt met groot geduld Uw heerlijkheid onthuld,
o Heer, het vuur ontstoken, door Mozes, uw profeet,
die bronnen opendeed, uw naam ons toegesproken.
2. Wij waren zonder gids in weer en wildernis,
maar Gij hebt ons gewezen met vaste sterke hand
het onbedreigde land: wij hebben niets te vrezen.
Lezing uit de Bijbel: Lucas 22:1-6
9. De Here God regeert. Zijn goede trouw fundeert
een rijk voor al de zijnen. Zij zijn gerust en stil.
Maar wie het boze wil zal in de nacht verdwijnen.
Meditatie
Zingen: Lied 852 onder het naspel worden uw gaven
ingezameld en de Tafel toebereid
1. U komt mij, lieve God, zo nederig nabij,
in dagen van gemis en moeite vindt U mij.
2. U daalt het duister in, U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd als maar een mens kan zijn,
3. een man van smarten die ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, - o Heer die bij mij zijt,
4. ik bid U, laat het licht dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet, ook dagen in mijn hart.
Voorbeden
Nodiging: Op aanwijzing van de diakenen vormen wij een
kring
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Schuldbelijdenis: wij zingen Lied 400
1. Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
en delen in de maaltijd van de Heer,
erken ik wat er donker is in mij
en leg dat neer.
2. Het woord van steun en troost dat ik niet sprak,
de hand die ik in trots niet reiken kon,
de vriendschap die in drukte onderging ik leg het neer.
3. Mijn blik, soms onverschillig afgewend,
mijn wil zo fel aan anderen opgelegd,
elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst ik leg het neer.
4. In deze kring ziet Christus zelf mij aan.
Ik vraag en schenk vergeving ieder hier,
dat alles wat zijn vrede tegenwerkt
wordt neergelegd.
5. Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis,
ik maak mij leeg en strek mijn handen uit
naar U, naar alles wat U geven wilt
in brood en wijn.
Voorganger:
Geven wij elkaar een teken van vrede!
Terwijl wij de mensen om ons heen een hand geven en in de
ogen zien zeggen wij: DE VREDE VAN DE HEER!
Tafelgebed rond Lucas 22:14-20
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Zingen op melodie van Lied 562
1. Houdt Gij mij in uw hoede,
Gij die uw schapen telt,
o bron van al het goede,
waaruit mijn leven welt.
Gij die mijn ziel wilt laven
met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven
tot in het paradijs.
V. Hij doe zijn aangezicht over ons lichten
Hij schenke ons zijn vrede.
A. ALS WIJ DAN ETEN VAN DIT BROOD
EN DRINKEN VAN DEZE BEKER,
VERKONDIGEN WIJ ZIJN DOOD TOTDAT HIJ KOMT.
V. Wij smeken U, zend over ons uw heilige Geest...
Rondgang van brood en wijn onder muziek
Dankgebed
Zingen: Lied 653
2. Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
Overgang naar Goede Vrijdag
Lezing uit de Bijbel: Lucas 22:21-39
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Zingen: Gezang 180 (Liedboek voor de kerken)
Zingen terwijl de diakenen de schalen met brood en de
bekers en kannen wegdragen.
1. Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.
2. Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt;
Verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt.
Nog leeft de haat, die U kwam overvallen:
zo zijn wij allen.
Lezing uit de Bijbel: Lucas 22:40-46a
Zingen terwijl de diakenen de kleden wegdragen.
2. Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen,
tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen,
zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken.
Wat zou hen wekken?
3. In angst en tranen werd zijn strijd gestreden.
Toen kon Hij toebereid naar voren treden.
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,
Hem niet verwinnen.
4. Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.
Verander ons en reinig onze harten,
O Man van smarten!
En Jezus zei: 'Sta op en bid dat jullie niet in beproeving
komen.' (Lucas 22:46b)
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Samen bidden wij:
V. Heer blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
A. BLIJF BIJ ONS EN BIJ UW GANSE KERK
AAN DE AVOND VAN DE DAG
AAN DE AVOND VAN HET LEVEN
AAN DE AVOND VAN DE WERELD
V. Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw Woord en Sacrament.
A. BLIJF BIJ ONS, WANNEER OVER ONS KOMT
DE NACHT VAN BEPROEVING EN ANGST
DE NACHT VAN TWIJFEL EEN AANVECHTING
DE NACHT VAN DE STRENGE BITTERE DOOD
V. Blijf bij ons in leven en sterven
in tijd en eeuwigheid.
A. AMEN
Wij verlaten zwijgend de kerk. In gedachten gaan we met
Jezus en zijn leerlingen mee.
Op Goede Vrijdag wordt de dienst vervolgd om 19.00 uur.
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GOEDE VRIJDAG
WE ZIJN STIL IN DE KERKZAAL
Voorbereidingsgebed
V.
Eeuwige, wees ons dit uur genadig
A.
OP U HOPEN WE
V.
Wees onze sterkte, iedere dag
A.
OOK ONZE HULP IN TIJD VAN NOOD
Gebed voor de Goede Vrijdag
Zingen: Psalm 22 (berijming ds. Wijnands)
1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij,
gaat aan mijn angst, mijn hulpgeschreeuw voorbij?
't zij dag of nacht - geen aandacht schenkt U mij,
ik ga ten onder.
En toch: uw volk bezingt het heilig wonder
dat U hen hoorde en hen hielp ontkomen;
U bent hen reddend tegemoet gekomen,
hen trouw geweest.

WIJ GEDENKEN HET LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS
We lezen het lijdensevangelie naar Lucas. Op de schermen
worden fragmenten van het schilderij 'Frustratie' getoond.
Lucas 22:47-53

Jezus gevangen genomen

Zingen: Lied 587
1. Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
in deze nacht van duistere belangen?
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.
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Lucas 22:54-62

Verloochening door Petrus

Zingen: Van verre zien Uw ogen (mel. Gezang 174 LvK)
1. Van verre zien Uw ogen
mij hier vol schaamte staan,
ik heb u vaak verloochend,
tot driemaal kraait de haan.
Om mij te kunnen warmen
liet ik U in de kou,
ik strek naar U mijn armen
met tranen van berouw.
2. Het maaksel uwer handen
en toch heb ik gefaald,
ik maakte U te schande,
'k ben van U afgedwaald.
Ik weet dat ik U griefde
en geen voldoening gaf,
O, troost mij in Uw liefde
en wijs mij nimmer af.

Lucas 22:63-71

Geslagen en gehoord

Zingen: Lied 558
1. Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
kyrie eleison.
6. Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
kyrie eleison.
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7. Om het woord van goddelijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
- zelf hebt Ge uw geding beslecht, Kyrie eleison.
Lucas 23:1-12

Voor Pilatus en Herodes

Zingen: Lied 581
1. Hier zwijgt het hoge denken:
God trad in ons gemis
om volheid ons te schenken,
zijn dorst bracht lafenis.
2. Die liefhad bovenmate,
die zich gevangen gaf,
bevrijdt ons uit ons haten,
breekt onze ikzucht af.
3. Zijn zwijgen voor de rechter
wordt nog door ons gehoord:
voor ons het pleit beslechtend
als zijn vrijsprekend woord.
4. Die vol was van genade
is onze weg gegaan.
Het spoor van onze daden
klaagt ons niet langer aan.
Lucas 23:13-25

Jezus veroordeeld

Zingen: Lied 945
1. Ja, het liefste zou ook ik,
als die andere drammers,
God tot ingrijpen dwingen
met die almacht van Hem;
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2. en ik houd stiekem hoop
op de heer van de machten,
een reusachtige redder
van een wereld in nood.
3. Maar dan klinkt: 'Zie de mens'
en ik kijk in een spiegel,
zie het lijden, de onmacht,
mijn armzalig gezicht.
4. En ik schreeuw, bal mijn vuist:
ach, wat is dan dat mensje,
zonder redding van boven?
Brengt een mens ons soms heil?
5. Ja, het liefst bid ook ik
tot die God om erbarmen
met de ogen naar boven,
met de blik afgewend.
6. Ik huil mee met het volk,
ik ben blind met de blinden,
ik ben blind voor het teken:
in een mensengezicht.
Lucas 23:26-31

Op weg naar de Schedelplaats

Zingen: Lied 586
1. Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.
2. Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven weergaloos is Hij alleen.
12

Lucas 23:32-43

Jezus gekruisigd

Zingen: Psalm 22 (berijming ds. Wijnands)
4. Mijn leven sijpelt weg, mijn kracht vergaat.
Ik ben omsingeld, mikpunt van haat
van wie mijn pijnigen, hun wreedheid slaat
schrijnende wonden.
Zij zien mijn leedvermaak: ik ga te gronde.
Mijn lijf en goed wordt inzet van hun spelen.
O God, laat mij in uw bescherming delen.
Kom mij te hulp!
Lucas 23:39-43

Aan het kruis

Zingen: Lied 586
3. Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.
4. Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen stervende pleit hij hen vrij.
Lucas 23:44-46

Jezus sterft

De Paaskaars wordt gedoofd.
Het wordt donker in ons leven, in de wereld. Wij zijn stil.
Lucas 23:47-49

De ooggetuige

Zingen: Lied 587
6. Zingt met de psalm: geen woord is er gebroken de waarheid is gezien om te geloven.
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige
wil ik mij buigen.
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Lucas 23:50-53

Jezus begraven

Zingen: Lied 590
1. Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.
Voorbeden
HET BEKLAG GODS (wij gaan staan)
Terwijl wij het lijden van de Heer gedenken, willen wij ook
luisteren naar 'het beklag Gods'. Dit is een liturgische tekst,
onder meer gebaseerd op gedeelten uit het boek Micha,
waarin God vertelt van zijn trouw en zijn mensen vraagt wat
hun antwoord daarop is. Wanneer wij horen hoe Gods vragen
ons bestaan aan het licht brengen, kunnen wij niet anders dan
vragen om zijn ontferming. Telkens als klinkt: 'Waarom laten
jullie dit toe?' zingen wij met elkaar:
Kyrië eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Wij blijven staan, terwijl wij gezamenlijk het ‘Onze Vader’
bidden.
Na het ‘Onze Vader’ verlaten wij onder het spelen van ‘Blijf mij
nabij, wanneer het duister daalt’ de kerk.
Wij gaan in stilte, sprakeloos over datgene dat wij mensen,
onze Heer Jezus Christus hebben aangedaan.

Zaterdagavond komen wij om 20.30 uur samen voor de
Paaswake.
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PAASWAKE OP STILLE ZATERDAG
WIJ KOMEN IN STILTE SAMEN, ER BRANDEN GEEN
LAMPEN
Pianospel

V.
A.

zacht, melodie van
'Kom, nacht, en troost ons zacht.'

Dit is de nacht van waken in de duisternis,
van wachten op U, o God.
WIJ HOPEN OP U, ZIE NAAR ONS OM

Zingen: Lied 253
3. Kom, nacht, en troost ons zacht.
Kom, God, genees ons hart.
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.
Gebed voor de Stille Zaterdag
3. Kom, nacht, en troost ons zacht.
Kom, God, genees ons hart.
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.
Lezing uit de Bijbel: Lucas 23:54-56
Zingen: Lied 596 (mel. Gezang 462 LvK)
Ontwaak, gij die slaapt,
en sta op uit de dood
en Christus zal over u lichten.
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V.

Wij wachten op licht, maar het blijft donker op het licht van de zon, maar wij dolen in duisternis.
Als blinden tasten wij langs de muur,
tastend als mensen zonder ogen.
Wij struikelen op klaarlichte dag,
in de bloei van ons leven zijn wij als doden.

Zingen:
Ontwaak, gij die slaapt,
en sta op uit de dood
en Christus zal over u lichten.
V.

Sta op en word helder, uw licht is gekomen.
De glorie van God zal over u lichten.
Hij is een mantel van licht om u heen.
Hij zal u noemen: niet-langer-verlaten.
En 's nachts zal de maan uw licht niet meer zijn
want God de Heer zal een licht voor u zijn.

Zingen:
Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood
en Christus zal over u lichten.
Nu gloort aan de einder een fris ochtendrood,
Gods schepping gaat zich weer oprichten.
Al lijkt het nog donker en duurt nog de nacht,
Gods liefde schept toekomst, ook nu, ongedacht.
Een diaken brengt de brandende Paaskaars binnen en zegt:
Diaken:
Allen:
Diaken:
Allen:
Diaken:
Allen:

Christus is het Licht der wereld!
HEER, WIJ DANKEN U.
Christus is het Licht der wereld!
HEER, WIJ DANKEN U.
Christus is het Licht der wereld!
LOF ZIJ U CHRISTUS!
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Onder het zingen van ‘Licht, ontloken aan het donker’
(mel. Lied 801) wordt het licht doorgeven
1. Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
2. Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
3. Licht, aan liefde aangestoken,
Licht, dat door het donker brandt,
Licht, jij ware vreugdebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
Als het licht verspreid is bidt de diaken:
Laat dan het licht, Heer onze God,
dat Gij in ons midden hebt ontstoken,
laat deze kaars, waaraan wij ons koesteren,
van nu af aan in ons nooit meer doven.
Bewaar ons leven in Uw licht.
Amen.
V

Laten hemel en aarde zingen van Gods bevrijding
en laten wij ons daarbij voegen:
4. Zingen zal dit huis en juichen,
zingen zullen hout en steen.
Zingen zullen wij en juichen
met de ruimte om ons heen!
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5. Zingend zullen wij ontwaken
want het licht is opgegaan.
Vreugde vieren wij, want heden
is de Redder opgestaan!
Een kind vraagt: Waarom is deze nacht zo anders dan alle
andere nachten?
V. Dit is de nacht waarin we gedenken dat God in al zijn liefde
het licht dat leven doet tevoorschijn riep.
Lezing uit de Bijbel: Genesis 1:1-5
Zingen: Lied 601
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.
2. 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.
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
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zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Een kind vraagt: 'Waarom is deze nacht zo anders dan alle
andere nachten?'
V. Dit is de nacht waarin we gedenken dat God ons liefdevol
trouw blijft, ook wanneer wij ons ongeduldig afvragen of God
wel met ons meegaat.
Lezing uit de Bijbel: gedeelten uit Numeri 11 (Bijbel in
Gewone Taal)
Zingen: Lied 316
1. Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
6. Het woord van liefde, vrede en recht.
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.
Een kind vraagt: 'Waarom is deze nacht zo anders dan alle
andere nachten?'
V. Dit is de nacht waarin God ons uitnodigt dicht bij Hem te
blijven, want Hij schenkt leven midden in de dood.
Lezing uit de Bijbel: gedeelten uit Daniël 6

19

Zingen: Psalm 130
4. Gij al Gods bondgenoten, zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten tot goedertierenheid!
Hoor aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.
Een kind vraagt: Waarom is deze nacht zo anders dan
andere nachten?
V. Dit is de nacht waarin wij niet willen blijven zitten in de
duisternis van deze wereld, maar onze harten richten op leven
door de dood heen.

VERNIEUWING VAN DE DOOP

De doopschelp wordt binnengedragen
en het doopwater wordt uitgeschonken in de doopvont
Lezing uit de Bijbel: Romeinen 6:3,4
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Zingen: Lied 686
3. De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
V.

V.

A.
V.

A.
V.

Met Jezus zijn wij door de doop begraven en gestorven
aan de oude mens, om ook samen met Hem op te staan
tot een nieuw leven voor God.
Laten we dan nu opnieuw ons geloof belijden
waardoor wij ons verzetten tegen wat kwaad is,
en ons bekeren tot Christus,
de gekruisigde en verrezen Heer.
Daarom vraag ik u allen:
Wilt u God de Vader dienen,
de Schepper van hemel en aarde
die ons gemaakt heeft
en ons steeds herscheppen wil
tot nieuwe mensen?
JA DAT WILLEN WIJ
Wilt u in uw leven
steeds meer Jezus Christus navolgen,
die nieuwe hoop gebracht heeft
die waarheid, leven, liefde, genade, recht en vrede
belichaamd heeft
voor heel deze wereld?
JA, DAT WILLEN WIJ
Wilt u leven door zijn heilige Geest
Trooster en Levendmaker
die oproept tot liefde en gerechtigheid
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A.

die in ons de liefde tot God,
mensen en de schepping vermeerdert
en ons helpt tot verzet tegen alle machten
die als goden over ons heersen?
JA, DAT WILLEN WIJ

V.

Zo vraag ik u: met welke naam heeft de Heer u bij uw
doop geroepen?

A.

…. (ieder noemt de eigen doopnaam of voornaam)

V.

Zo rust dan uw naam in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest.
God heeft ons niet gegeven een geest van lafheid
maar van kracht, van liefde en bezonnenheid.
Aarzel dan niet van de Heer te getuigen.
Bewaar door de Heilige Geest
het goede dat u is toevertrouwd.
De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
is met u allen. Amen.

Wij zingen de Apostolische geloofsbelijdenis (Lied 340b)
Een kind vraagt: Waarom is deze nacht zo anders dan
andere nachten?
V. Dit is de nacht waarin de Opgestane óns oproept zijn liefde
te beantwoorden door op te staan en te leven achter Hem aan.
Lezing van het Paasevangelie volgens Lucas 24:1-12
Zingen: Gezang 221 (Liedboek voor de kerken)
2. Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
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treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren – opgestaan,
achter U ten hemel gaan!
Dankzegging:
V.

A.
V.

A.
V.

A.
V.

A.
V.

A.

Om de eerste dag van de rest van ons leven,
om het licht dat telkens weer doorbreekt,
om de warmte die de kilte verdrijft,
om de geuren van groen om ons heen:
HALLELUJA!
Om de mensen die wél worden bevrijd,
om wie zich niet neerleggen bij onrecht,
om wie opstaan tegen leugen en bedrog,
om wie werken aan een andere toekomst.
HALLELUJA!
Om wie zich geven aan het welzijn van mensen,
om wie verzorgen, verbinden en genezen,
om wie een toevlucht zijn voor ontheemden,
om wie vertroosten, verzachten en sterken.
HALLELUJA!
Om wie het patroon van geweld wil verbreken,
om wie het oude liedje niet meer wil zingen,
om wie het waagt zonder te willen winnen,
om wie nieuwe wegen zoekt, ook de smalle.
HALLELUJA!
Om alle kinderen die ons leven versieren,
om alle momenten van vrolijk plezier
om alle momenten van genade in kwetsbaarheid
om alle vriendschap, gemeenschap en liefde.
HALLELUJA!
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V.

A.
V.

A.

Om alle getuigen wier woorden nog spreken,
om alle opwekkende mooie verhalen,
om alle goede gebaren en wenken,
om alle dromen en daden van hoop.
HALLELUJA!
Om de laatste der dagen, het diepste geheim,
als alle tranen zullen worden afgewist
en alle ogen zullen worden geopend
in het zoete licht van de morgen:
HALLELUJA! HALLELUJA! HALLELUJA!

Zingen: U zij de glorie Het licht wordt verdeeld zodat we het
mee kunnen nemen de wereld in.
1. 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!
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!
Zegen beantwoord met Amen, amen, amen.
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