Pasen, 4 april 2021

Met doop en opdracht van
Fien Adriana Gerardina Boelens en Tara Eva Salvi

Op weg naar Emmaüs, Rembrandt van Rijn

Opgang
Voorafgaand aan de dienst:
Lied: 122 (Evangelische Liedbundel)
Lied 624
Lied 427 (Evangelische Liedbundel)

De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Tijdens het zingen van Lied 600:
Intocht met het licht van Pasen
Aansteken van de kaarsen
Voorganger: God zei:
Licht! en er was licht.
God zag het licht, dat het goed was.
God scheidde tussen het licht en de duisternis.
God riep tot het licht: dag!
en tot de duisternis riep Hij: nacht!
Het was avond en het was morgen: dag één.
Gemeente: Amen
Ouderling:

Onze hulp is in de naam van de HEER
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
O HEER, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons Uw stem horen
en Uw liefde ervaren

Gemeente:

Amen

Lied 630 : 1, 2

Voorganger:

Genade zij u en vrede
van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.

Vredegroet
Wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen, met de vrede van Christus.
Gemeente gaat zitten
Lied 630 : 3, 4

Gebed van Opgang
Lied 624
Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing
Zingen (3x): Lied 335

Evangelielezing: Lukas 24 : 1 - 12
1)

2)
3)
4)

5)

Op de eerste van de zeven dagen
in de diepte van de dageraad
kwamen zij bij het graf
om de specerijen die zij hadden bereid te brengen.
Zij vonden de steen afgewenteld van het graf.
Zij gingen naar binnen
en vonden het lichaam van de Heer Jezus niet.
En het geschiedde
in hun radeloosheid daarover,
zie!
twee mannen stonden voor hen
in stralend gewaad.
Zij waren zeer bevreesd
en bogen hun aangezicht ter aarde,
en (de mannen) zeiden tot hen:

6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

Wat zoeken jullie de levende bij de doden?
Hij is hier niet,
maar hij is opgewekt.
Gedenk hoe hij tot jullie sprak
toen hij nog in Galilea was:
‘De mensenzoon moet worden overgeleverd
in de handen van zondige mensen
en worden gekruisigd
en ten derde dage opstaan’.
En zij werden zijn woorden indachtig.
Zij keerden om,
weg van het graf
om dit alles te melden aan de elf
en aan alle anderen.
Het waren Maria uit Magdala en Johanna
en Maria van Jakobus
en de anderen met haar.
Zij zeiden dit tot de apostelen.
Maar die vonden deze verhalen maar onzin
en ze vertrouwden hen niet.
Maar Petrus stond op
rende naar het graf,
boog zich voorover
en zag alleen de windsels.
Hij ging weg,
in zichzelf gekeerd,
verwonderd over gebeuren.

Lied 646: 1, 2

Vervolg evangelielezing: Lukas 24 : 13 - 26
13)

14)
15)

16)
17)

18)

19)

20)

En zie!
twee van hen waren op die dag
op weg naar een dorp
zestig stadiën van Jeruzalem,
genaamd Emmaüs.
Zij bespraken met elkaar
de samenloop van alle dingen.
En het geschiedde
in hun spreken en zoeken
dat Jezus zelf naderde en met hen verder ging.
Maar hun ogen waren bevangen,
zij herkende hem niet.
Hij zei tot hen:
Wat zijn dat voor woorden
die jullie elkaar wandelend tegenwerpen?
Zij bleven staan, somber.
Die met de naam Kleopas antwoordde hem en zei:
Ben jij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem
dat jij niet weet daar geschied is deze dagen?
Hij zei hen:
Wat dan?
Zij zeiden tot hem:
Dat rond Jezus de Nazarener,
die man was een profeet
machtig in daad en woord
tegenover God en heel het volk.
Hoe onze hogepriesters en vooraanstaanden
hem hebben overgeleverd,
zodat hij ter dood veroordeeld werd
en hem hebben gekruisigd.

21)

En wij maar hopen
dat hij het is
die Israël komt verlossen.
Maar ondertussen is het al de derde dag
sinds dit alles is geschied.
Nu hebben enkele van onze vrouwen
ons uit ons element gehaald.
Zij waren vroeg in de morgen bij het graf,
en vonden zijn lichaam niet.
En toen kwamen zij met het verhaal
dat zij, in een visioen, engelen hadden gezien,
die zeggen dat hij leeft.
En sommigen van ons zijn toen naar het graf gegaan
en vonden het zoals de vrouwen gezegd hadden.
Maar hem zagen zij niet.

22)

23)

24)

25)

26)

Hij zei tot hen:
O jullie die van niets weten, slome harten,
die geen vertrouwen schenken
aan alles wat de profeten hebben gezegd.
Moest de gezalfde dit niet lijden
om zijn eer binnen te gaan?

Lied: 646: 3, 4
Verkondiging

Matthijs Mesdag: Staak uw rouwen, Magdalene
Tekst Gerard Wijdeveld , Naar het 13e eeuwse gedicht
“Pone luctum, Magdalene”
Muziek Adriaan C Schuurman.

Staak uw rouwen, Magdalene,
Lach uw tranen licht en blij
’t Is voorbij, het droeve wenen
Simons maaltijd is voorbij!
Zie, er is zoveel te zingen,
Veel te dansen, duizend dingen.
Alleluia zingen wij.
Lachen moet gij, Magdalene,
Dat uw aanschijn helder zij.
Alle schulden zijn verdwenen
En de dag is fonkel blij.
Christus heeft ons vrij gestreden
Hel en dood heeft hij vertreden.
Alleluia zingen wij.
Juich en jubel, Magdalene,
Uit zijn tombe keerde Hij,
Alle pijnen zijn verdwenen,
Jezus leeft en is weer vrij.

Jezus die u droef deed wezem,
Lach hem toe, hij is herrezen.
Alleluia zingen wij!
Bediening van de Heilige Doop en Opdracht
Bij het binnenbrengen van de kinderen: Lied 347

Credo (Lied 340b)

Gemeente gaat staan
Gemeente gaat zitten

Gebed
Doop
Zegen
Belofte
Aansteken van de kaarsen
Vraag aan de gemeente

Gemeente gaat staan

Wilt ook u Fien en Tara ontvangen in uw midden
om hen in woord en daad te bewaren
bij het hartsgeheim van de gemeente
opdat zij hun doop en opdracht leren beamen?
Allen: Ja, dat beloven wij
Lied 34 (uit: liedjes uit de Amstelkerkgemeente)
Gemeente gaat zitten

Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Paascollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e collecte: Eigen Wijkgemeente: Bijdrage Geluid- en Video apparatuur
Geven in contanten
Na afloop van de dienst kunt u in contanten geven. Bij de uitgangen
staan twee dozen waarin u uw gift voor de eerste en de tweede collecte
kunt deponeren.
Geven met uw smartphone
Als u op uw smartphone de Givt-app hebt gedownload, dan kunt u met uw
smartphone geven. Tijdens de collecte kunt u de Givt-app openen en voor
de 1e en 2e collecte een bedrag invullen.
Geven via overschrijving
U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de Beheersstichting
Duinzichtkerk/Vredeskapel, onder vermelding van het collectedoel.
Het rekeningnummer is NL69 INGB 0000 2461 28.
Kinderen komen terug uit de kinderkring
Voorganger:

dankgebed

Diaken:

voor de nood van de wereld

Voorganger:

gebed voor de gemeente

stil gebed
gebed des Heren
Slotlied: A toi la Gloire

(U kunt ingetogen meespreken)

Gemeente gaat staan

Zending en Zegen
Zegen
U wordt verzocht na de zegen te gaan zitten en op aanwijzing van een lid
van de commissie van ontvangst onder orgelspel via dezelfde deur
waardoor u bent binnengekomen, de kerk te verlaten.
Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort
Ouderling: Jan Willem Thijs
Diaken: Rein Willems
Orgel/piano: Gert Boersma
Zang: Matthijs Mesdag
Trompet: Bente Boots

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Fien Adriana Gerardina
Boelens en Tara Eva Salvi wordt opgedragen.
Agenda
Zondag 11 april, 10.00 uur, ds C van Dongen
Woensdag 14 april, 14.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 18 april, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort

Contactgegevens gemeente Archipel-Benoordenhout:
De diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen en te zien via
www.kerkomroep.nl en YouTube. Zie hiervoor de website.
Website van de gemeente: www.duinzichtkerk.nl
Kerkelijk Bureau: geopend op ma, woe en vrijdag van 10.00- 12.00 uur.
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl
Bijstand in het pastoraat: ds. Erwin de Fouw. Telefoon: 06-20775145
e-mail: erwindefouw@duinzichtkerk.nl

