Liturgie voor de dienst van Paasmorgen, zondag 12 april 2020
Protestantse wijkgemeente Schenkel
Met medewerking van: Emma en Annelotte Boerman, Jahron, Minke van Manen, Alyce Mbudi,
Jolanda Milort, Cees Ramp, Rosalie Schoemaker, Diekske Zeilstra, ds. Nellie van Voornveld
Een videoproductie van Joël Schoemaker
U kunt de video bekijken door op de link op de website te klikken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Welkom en mededelingen door ouderling Alyce Mbudi
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken door Jahron
De oude Paaskaars wordt overhandigd aan mw. Bep van Drent
Liederen: LB 632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
psalm 118:9 Dit is de dag die God deed rijzen
EL 425‘Dit is de dag’
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven!
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons aan ‘t licht geheven.
-Dit is de dag die God deed rijzen
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ‘s Heren Naam!
Wij zegenen u uit ‘s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
-Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft!
Wees daarom blij, wees daarom blij
en zing verheugd, en zing verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft!
Wees daarom blij en zing verheugd!
Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft!
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Bemoediging en groet
Gebed
Uitleg bij de bloemschikking door Jolanda Milort

Muziek: ‘Morning has broken’ door Emma en Annelotte Boerman
Nederlandse variant van dit lied, LB 216:
Dit is een morgen als ooit de eerste
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven
vochtige aarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Kindermoment door Diekske Zeilstra
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Lied: ‘Wij vieren feest’
Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!
Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam.
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning.
Jezus is opgestaan!
Tekst & Muziek: Niels van der Lingen
© 2004 Niels van der Lingen

Schriftlezing: psalm 42: 1-6 door Rosalie Schoemaker
Luisterlied: Sigh no more – Mumford and Sons
door Minke van Manen
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Serve God, love me and mend
This is not the end
Live unbruised, we are friends
And I'm sorry
I'm sorry

Dien God, hou van me en herstel
Dit is niet het einde
Leef ongeschonden, we zijn vrienden
En het spijt me
Het spijt me

Sigh no more, no more
One feat in sea and one on shore
My heart was never pure
You know me
You know me

Zucht niet meer, niet meer
Éen voet in de zee en één aan land
Mijn hart was nooit zuiver
Je kent me
Je kent me

But man is a giddy thing
Oh man is a giddy thing
Oh man is a giddy thing
Oh man is a giddy thing

Maar de mens is een onbezonnen ding
Oh de mens is een onbezonnen ding
Oh de mens is een onbezonnen ding
Oh de mens is een onbezonnen ding

Love it will not betray you,
dismay or enslave you, it will set you
free.
Be more like the man you were made to
be.
There is a design, an alignment, a cry,
Of my heart to see,
the beauty of love as it was made to be.

Liefde, die zal je niet verraden,
ontmoedigen of je tot slaaf maken, ze zal je
bevrijden.
Wees meer de mens zoals je bedoeld bent.
Er is een plan, een richting, een schreeuw
van mijn hart om te zien
het mooie van de liefde zoals bedoeld.

Schriftlezing: Mattheüs 28: 1-10
Verkondiging
Lied: LB 624: 1 en 3

Christus onze Heer verrees

Christus onze Heer verrees, halleluja!
Heilige dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja!
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja.
Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja!
Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja!

Gebeden
Collecten: Uw bijdrage voor Kinderen in de knel, de Paascollecte en de kerk (algemeen) is heel
welkom; u kunt die overmaken naar NL29 RABO 0373 7173 50 t.n.v. Protestantse gemeente
Capelle wijk Schenkel met vermelding ‘collecte 12 april’.

4

Lied: EL 132: 1 en 2

U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!
Uit een blinkend stromen
Daald’ een engel af
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf!
U zij de glorie…
Zou ik nog vrezen
nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen
die mij vrede geeft?
U zij de glorie..
Zegen
Muziek: ‘He Rose’, Deluge Band
Dit lied zou door het gelegenheids-Paaskoor van onze gemeente worden gezongen in deze
dienst.
Betekenis in het kort:
Dit lied gaat over de betekenis van Jezus’ dood en opstanding. Hij heeft voor onze zonden
betaald, de macht van de zonde gebroken. Er is kracht in zijn opstanding: we zijn vrij en
zullen eeuwig leven.
Tekst:

When Jesus bled it was for redemption
Paying the price for our sins
His precious blood was for communion
God wanted closeness again
All of our chains were broken
On the day that He rose
Celebrate the that day He rose
There's power in the way He rose
Bless His holy name
He rose, yeah He rose
When Jesus died it was for our freedom
Breaking the bondage of sin
Now the redeemed will live forever
Shout to the Savior of men
All of our shame was washed away
The day that He rose

Celebrate the day He rose
There's power in the way He rose
Bless His holy name
He rose, yeah He rose
All of our chains were broken on the day
All of our shame was washed away
The day He rose
Celebrate the day that He rose
There's power in the way that He rose
Bless His holy name
He rose, yeah He rose, and He rose
Celebrate the day that He rose
There's power in the way that He rose
Bless His holy name
He rose, yeah He rose
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He hung on the cross forsaken
The glorious King has taken all our sins
Upon His head
Death and the grave were broken
The light of the world has spoken
We are free we've been redeemed
He rose
Celebrate the day that He rose
There's victory in the way that He rose
There's power in the way that He rose
Lift up a shout, praise for the way that
He rose
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