Pasen
12 april 2020
Bergkerk en de Amersfoortse Zwaan vieren gezamenlijk

de verrezen Christus ontmoet Maria in de tuin (anoniem, rond 1500)

feest van de opstanding

Muziek
Paasgroet
v. De Heer is opgestaan!
k. De nieuwe paaskaars brandt.
Het leven heeft gewonnen van de dood.
v. Licht van Christus in ons midden.
a. De Heer is waarlijk opgestaan!
Lied 628 1a 2c 4a 5c 6a
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De loze woorden zijn verstomd,
de wereld die op adem komt
zingt met de vogels in de lucht
dat nu de nacht is weggevlucht, halleluja!
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Geen vlammend zwaard verspert de weg,
de engel die het voerde zegt
dat alle leed geleden is
omdat de Heer verrezen is, halleluja!
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O dood, die Hem ontkomen liet,
Hij neemt bezit van uw gebied,
zijn heerschappij gaat in en uit
door al de deuren die men sluit, halleluja!
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Wij willen zingen dat Hij leeft,
Hij leeft die God gehoorzaamd heeft,
zijn graf staat ledig in de tijd,
het is een mond vol zaligheid, halleluja!

gebed om ontferming en kyrie en gloria gezongen: lied 270 a

v.
g.
v.
g.
v.
g.

Wij danken U, God, om al het goede dat wij van U ontvingen. Groot zijt Gij!
GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….
Wij loven U, Christus,
Gij wijst ons de weg van liefde en ontferming met heel de wereld.
GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….
Wij prijzen U, Geest van God, Adem van leven, help ook ons, nu en altijd.
GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….
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v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gebed van de Paasmorgen
a. Amen
DE HEILIGE SCHRIFT
Thora

Exodus 14, 15-29

Antwoordpsalm Psalm 98 (d)

Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God

Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God
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v. Dit is de dag die de HEER gemaakt heeft,
laten wij juichen en ons daarover verheugen!
a. Halleluja…
Evangelie Johannes 20, 1-18

Op de eerste dag der week kwam Maria van Magdala vroeg,
toen het nog donker was, naar het graf
en ze zag dat de steen van het graf was weggenomen.
Ze liep weg en ging naar Simon Petrus en die andere leerling,
van wie Jezus hield en ze zei tegen hen:
ze hebben de Heer weggenomen uit het graf
en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben.
En meteen ging Petrus, met die andere leerling, op weg naar het graf.
Ze liepen haastig, allebei.
De andere leerling liep voorop, - hij liep sneller dan Petrus en kwam het eerst bij het graf.
Hij bukte zich, zag de linnen doeken liggen maar ging niet naar binnen.
Daarop kwam ook Simon Petrus, achter hem aan,
en die ging wel naar binnen, de grafspelonk in,
en hij zag de windsels liggen,
en ook de doek die om zijn hoofd geweest was.
Die lag niet bij de andere, maar afzonderlijk, opgerold.
Daarna ging ook de andere leerling naar binnen,
hij die het eerst bij het graf was gekomen, en zag het
en begon te geloven.
Want zij begrepen nog niet dat woord van de Schrift:
dat hij uit de doden zou opstaan.
Toen zij weg gegaan waren, de leerlingen, terug naar huis,
stond Maria daar nog bij het graf, bij de ingang en huilde.
En huilend, bukte ze zich naar het graf,
en daar zag ze twee engelen, in stralend witte gewaden,
zittend, één aan het hoofdeind en één aan de voeten,
daar waar het lichaam van Jezus gelegen had.
Zij zeiden: Vrouw, waarom huil je?
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Zij zei zegt: omdat ze mijn Heer hebben weggenomen,
en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.
Zo sprak ze en ze keerde zich om, en daar zag ze Jezus staan
- maar ze wist niet dat het Jezus was.
En Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?
Zij dacht dat het de tuinman was en ze zei tegen hem:
Heer, als u hem hebt weggedragen, zeg mij waar u hem hebt
neergelegd, dan zal ik hem meenemen.
Toen zei Jezus tegen haar: Maria!
Zij keerde zich naar hem en zei, in het Hebreeuws: Rabboeni!
- dat wil zeggen: meester!
Jezus zei: Houd mij niet vast
want ik ben nog niet opgegaan naar de Vader.
Maar ga naar mijn broeders en zeg hun:
Ik ga op naar mijn Vader en jullie Vader, mijn God en jullie God.
Ze gaat, Maria van Magdala, en bracht de leerlingen de boodschap:
ik heb de Heer gezien! - en dat hij haar dit gezegd had.
v. Halleluja… a.

Halleluja…

Uitleg en verkondiging
Muziek

‘Christ ist erstanden’ Johann Pachelbel (1653-1706)

Christ ist erstanden, von der Marter alle.
Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrie eleison.
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen.
Seit daß er auferstanden ist, so loben wir den Herren Jesum Christ.
Alleluja, Alleluja, Alleluja,
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrie eleison.
(vertaling: zie Liedboek 613)
Voorbede
v.
… hoor ons bidden:

Stil gebed en Onze Vader
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slotlied lied 630

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.
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.
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.
(tekst: Ad den Besten, melodie Melchior Vulpius)
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Zending en zegen

Gezegende Pasen !
Collecte We willen juist in deze tijd graag Stichting Leergeld blijven steunen. Zij
geven financiële hulp voor kinderen die verplichte lesboeken niet kunnen aanschaffen,
of geen internetaansluiting hebben om thuisonderwijs mogelijk te maken.
De tweede collecte is normaal gesproken bestemd voor de kosten van de vieringen.
Als u wilt bijdragen dan kan dat via ons rekeningnummer: NL13INGB0000542598
t.n.v. Amersfoortse Zwaan. Uw gift wordt verdeeld over beide collectedoelen.

voorgangers:
orgel:
sopraan:
viool:
cello:

Jan van Baardwijk / Stijn van der Woude (predikant in
opleiding) en Diederiek van Loo
Cees-Willem van Vliet
Claudia Witlam
Jiska ter Bals
Diederik van Dijk

Deze vieringen zijn mee te luisteren, zowel live als op een later moment, via
www.amersfoortsezwaan.nl/kerkradio
Wilt u reageren? Dat kan persoonlijk via Diederiek van Loo: 06 40700966 /
dvanloo1000@gmail.com of door een bericht te posten op de facebookpagina
AmersfoortseZwaan
Tot Pinksteren zijn alle activiteiten in de kerk afgelast vanwege de
veiligheidsmaatregelen rond het corona-virus. We kunnen nog niet inschatten hoe het
zal gaan, hou de website in de gaten om op de hoogte te blijven. Of stuur een mail
naar amersfoortsezwaan@gmail.com en ontvang elke maand het nieuwe programma!
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Pasen
Alles aan U doet nog pijn.
Drie dagen slapen is niet genoeg,
U bent wel opgestaan, maar te vroeg,
zelfs U kunt nog niet beter zijn.
U bent Uzelf nog niet, U bent
nog de tuinman, een man van
groen dat nog uitbotten kan,
nog niet klaar, niet herkend.
De zon gaat wel op, maar is
nog niet opgegaan, er hangt
nevel die naar U verlangt,
even bedeesd als Uzelf nog is.
U wijkt uit: ‘Raak mij niet aan.’
Uw wonden trekken, wij hebben U
zo verschrikkelijk pijn gedaan.
Straks misschien kan het, niet nu.
Maar dat straks is genoeg. Het moet
zeggen: U bent er al, maar
U komt. Haal diep adem, sta klaar.
Je hebt Mij altijd tegoed.
Gabriel Smit (1910-1981)
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