Orde van dienst
Paasmorgen 2021

Protestantse Gemeente te Nijbroek

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist: Allard van Dijk
Trompettist: Robert van Dijk
met medewerking van enkele zangers
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U hebt de liturgie in handen voor de Paasmorgendienst van 2021 vanuit
de Protestantse Kerk van Nijbroek. Al 700 jaar komen in Nijbroek de
dorpelingen samen in de kerk aan het Dorpsplein om te vieren dat Jezus
is opgestaan. Maar niet in 2020 en 2021, want de Corona-pandemie
maakt samenkomsten nu niet mogelijk. Toch bieden wij als kerkelijke
gemeenschap u een Paasdienst aan, vanaf zondagmorgen 4 april, 9.30
uur. Deze wordt vormgegeven in onze vertrouwde dorpskerk, zonder
publiek, maar met een livestream, zodat een ieder de dienst op internet
kan volgen. Zoek daarvoor naar de link bij de opgave van kerkdiensten op
www.kerknijbroek.nl.
Wij leven in een tijd waarin ons menselijk leven zo kwetsbaar blijkt en
beperkt is. Dan is het goed de blijde boodschap weer te horen en te
beleven dat de grote God er voor kleine mensen is en blijft. Jezus, de
Zoon van God, God zelf, stierf voor en aan onze zonden (onze fouten) aan
het kruis. Maar dat was geen reden voor Hem om de mensheid aan zijn
lot over te laten. Jezus stond met Pasen op uit de doden, om opnieuw bij
zijn vrienden te zijn. Om mensen hoop te geven, dat zij net als Hij leven
na de dood zullen terugontvangen, omdat God geen afscheid van zijn
schepselen wil nemen, nooit niet!
Jezus is door Zijn Geest bij ons tot op de dag van vandaag. Hij wil ons
troosten en moed geven. In de eenzaamheid van de Corona-tijd zegt Hij:
Ik blijf bij je, binnen anderhalve meter. Als zelfs de dood mij niet vast kon
houden, wie of wat zou Mij dan tegen kunnen houden om er voor jou te
zijn?
Viert u Pasen met ons mee, met deze
liturgie in de hand, voor het scherm? Dan
nodig ik u nu ook alvast uit voor Pasen
2022, in onze eigen kerk! Want Corona gaat
voorbij, maar het feest van Jezus nooit!

Ds. Theo van Staalduine
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Liturgie voor Pasen 2021
Orgelspel
Welkom
De Paaskaars wordt binnengebracht

Diaken:

Bij de deur: De Heer is waarlijk opgestaan!
Halverwege het gangpad: De Heer is waarlijk opgestaan!
Bij het plaatsen op de tafel: De Heer is waarlijk opgestaan!
Predikant:

De Heer is waarlijk opgestaan!
Wij luisteren naar ‘Wil ons in het vroege licht verschijnen’
via https://www.youtube.com/watch?v=yVRfuR_CIcg

Wil ons in het vroege licht verschijnen,
als de nacht nog om ons hangt.
Doe de nevel van de vrees verdwijnen,
die ons droeve hart bevangt.
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen,
in geloof en ongeloof tezamen:
dat wij zien door tranen heen,
Opgestane, U alleen!
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Wees dan als een wonder in ons midden,
al zijn alle deuren dicht.
Dat wij in ons luisteren en bidden
speuren naar uw aangezicht.
Troost ons met de tekens van uw lijden,
dat geen twijfel ons van U kan scheiden:
op de eerste dag ontwaakt
in de droom die levend maakt.
Ga ons voor naar waar U bent begonnen
in het heuvelland van hoop.
Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen,
richt daar onze levensloop.
Voer ons naar het uitzicht ons gegeven,
doe ons diep en duizendvoudig leven:
vleugels van uw vredegroet
dragen ons U tegemoet!
Stil gebed
Votum en Groet
Wij luisteren naar Lied 632: 1 en 3

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 licht aangeheven.

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan
eren uw heilige Naam.
En U in waarheid aanbidden.
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Gebed
Paasevangelie
Wij luisteren naar Lied 624

Christus, onze Heer, verrees, Halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, Halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, Halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, Halleluja!
Prijst nu Christus in ons lied, Halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, Halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, Halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, Halleluja!
Maar zijn lijden en zijn strijd, Halleluja,
heeft verzoening ons bereid, Halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer, Halleluja!
Eng’len juub'len Hem ter eer, Halleluja!
Schriftlezing: Lucas 24: 1-12 (NBV)

Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen bij het
ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid
hadden. 2Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor
het graf was weggerold, 3en toen ze naar binnen gingen, vonden ze
het lichaam van de Heer Jezus niet. 4 Hierdoor raakten ze helemaal
van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden
bij hen. 5Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor
hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de
levende onder de doden? 6Hij is niet hier, hij is uit de dood
opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea
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was: 7de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en
moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8Toen
herinnerden ze zich zijn woorden.
9
Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle
anderen vertellen wat er was gebeurd. 10De vrouwen die het graf
bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van
Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze
vertelden de apostelen wat er was gebeurd, 11maar die vonden het
maar kletspraat en geloofden hen niet. 12Petrus echter stond op en
rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de
linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over
wat er gebeurd was.
Muzikaal intermezzo
Schriftlezing: Lucas 24: 36-49

Jezus kwam zelf in het
midden van zijn
leerlingen staan en zei:
‘Vrede zij met jullie.’
37
Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een
geestverschijning te zien. 38Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie
zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39Kijk naar mijn
handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want
een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik
heb.’ 40Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41Omdat ze
het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren,
vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42Ze gaven hem een
stuk geroosterde vis. 43Hij nam het aan en at het voor hun ogen
op. 44Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie
gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de
Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’
36
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Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van
de Schriften. 46Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias
zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de
dood, 47-48en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden
om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie
zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49Ik zal
ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost.
Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
45

Wij luisteren naar Lied 637
Couplet 1 en 4 gezongen, 2 en 3 gesproken

1. O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, die voor geen zonde zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!
2. De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.
3. De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.
4. Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!
Verkondiging
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Wij luisteren naar een paaslied van Sela: ‘Ik leef’
via https://www.youtube.com/watch?v=-n0J1E1RB2c

Refrein:

Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.

Hij vraagt ons hem te volgen.
Ik ga hem achterna.
Zijn weg leidt naar het leven,
maar ook langs Golgotha.
Daar leer ik los te laten,
zoals Jezus heeft gedaan.
Daar sterft mijn oude mens,
om met hem weer op te staan.
Refrein
Voor hem is heel mijn leven.
Ik leg het voor hem neer.
Wat heb ik te verliezen?
Mijn rijkdom is de Heer!
Ik volg met open handen
en ontvang wat hij mij geeft.
Zo sterf ik aan mijzelf,
omdat Jezus in mij leeft.
Refrein
Gebeden
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Wij luisteren naar ‘You raise me up’
via https://www.youtube.com/watch?v=TRcIEMgppK8

When I am down and, oh my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until You come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
There is no life no life without its hunger,
Each restless heart beats so imperfectly,
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.
Wij luisteren naar Lied 634: 1; Opwekking 213: 2 en 3

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!
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer.
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
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Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, U zij alle eer!
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot.
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer!
Zegen
Orgelspel

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
' 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl
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De steen is weg, mijn hart is vrij.
Jezus is opgestaan
en leeft in mij!

Wij wensen jou en jullie
Gezegende Paasdagen
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