Orde van dienst voor de viering
van het hoogfeest van Pasen
op 1 april 2018 om 10.30 uur
in de Lutherse Kerk te Woerden

De liturgische kleur van deze zondag is wit.
Wit, kleur van de opstanding en het nieuwe leven

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek
ambtsdrager: Ariadne Rook
lector: Anke van Ansenwoude
solisten: Jannie Rooij en Paula van Cadsand
organist: Jeroen de Haan
koster: Jan Smit
kinderkerk: Willemijn Liese
opmaak boekje: Maria Knöps
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De voorbereiding


wij worden stil

Orgelspel
Welkom


wie kan gaat staan

Morgenlied: lied 281
allen:
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Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

mannen: 4

Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

vrouwen: 6

De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!
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allen:

8

Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!

Tijdens het zingen van het morgenlied wordt de brandende Paaskaars
binnengedragen, samen met de Bijbel en het doopwater.
Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Bemoediging
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Halleluja. De Heer is opgestaan
Hij is waarlijk opgestaan. Halleluja


wij gaan zitten
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Eerste psalm: Psalm 139: 1 en 2
omsloten door de antifoon:
‘Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U. Halleluja. Gij legt uw hand op mij.
Halleluja. Dit te bevatten is mij te wonderbaar, te verheven. Halleluja.’

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
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Drempelgebed
voorganger:
In de doop zijn we met Christus begraven
om met Hem op te staan
en te leven als nieuwe mensen.
Laten wij - nu wij het nieuwe leven ontvangen in Hem dan in geloof erkennen,
wat onze fouten zijn geweest.
allen:
Heer, wij belijden dat wij gezondigd hebben,
tegen U en onze naasten.
We hebben U en onszelf tekort gedaan.
Herstel in ons uw beeld o God
en geef ons de hemelse vreugde,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Het doopwater wordt in de doopvont gegoten.
Kyrielied: lied 356
allen:
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allen: 2
refrein:

vrouwen: 3
allen:

mannen: 4
allen:

vrouwen: 5
allen:

mannen: 6
allen:

allen: 7

O God die uit het water, de grote vloed,
een ark vol leven hebt gered en alles was weer goed:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
O God die door het water, de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf, uw wolk trok met hen mee:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
O God die uit het water van de Jordaan
de vreemdeling Naäman herboren op deed staan:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
O God die in het water, de zee verstoord,
de dwaze vluchteling Jona bewaard hebt voor uw woord:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
O God die in het water van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen om allen voor te gaan:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
O God die in het water van onze doop
wie Jezus willen volgen doet opstaan tot de hoop:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
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Gloria:
voorganger: Ere zij God in de hoge
Zingen: lied 302

2. U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.
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3. O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm u over allen.
4. O heil´ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

Gebedsgroet

voorganger:
allen:

Gebed van de zondag

9

Dienst van het woord
Eerste lezing uit het oude testament: Ezechiël 37: 1-14
Gradualepsalm: Psalm 118a
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Epistellezing: 1 Korintiërs 5: 7-8
Zondagslied: lied 618
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7. Het heilig feestmaal van het Lam
verhoogt de vreugd van Pasen.
Het oude zuurdeeg, doe het weg,
wij zijn in Hem herschapen.
Christus wil de maaltijd zijn,
Hij voedt de ziel met brood en wijn,
wij delen in zijn leven,
halleluja.


wie kan gaat staan
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Halleluja: lied 117b

Evangelielezing: Marcus 16: 1-8

Schriftacclamatie

Preek
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Preeklied: lied 631

2. Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.
3. Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.
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4. Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.
Dienst van de tafel
Mededelingen
Collectespel:
orgel: liedbewerking over ‘Erstanden ist der heilig Christ’
van Martin Düben (1598-1650)
zang: ‘Erstanden ist der heilig Christ’ van Michael Praetorius (1571- 1621)

onderwijl inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel

Offerandegebed
Voorbeden met gezongen acclamatie 368f en stil gebed
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Prefatie:

Tafelgebed, uitlopend in:
Sanctus en Benedictus
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Vervolg tafelgebed
Acclamatie na de instellingswoorden: lied 407a

Agnus Dei:

Onze Vader
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Nodiging
Communie
Musica sub communione:
eerste en tweede deel uit Triosonate I,
BWV 525 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Altaarzegen

Postcoummunio
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Slotlied: 634

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 hiet vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Zending en zegen

Postludium: Fuga in Es uit ‘Toren-sonaten’
van Gottfried Reiche (1667-1734)
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