LITURGIE
Stille Zaterdag 16 april 2022 – Paaswake
22.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet
Organist: Piet Cnossen
Ambtsdrager: Kees van den Haak - Lector: Els van Hout
m.m.v. Dorpskerkcantorij o.l.v. Sjaak Leenders
Piano: Ingrid de Vries

Welkom in de Dorpskerk

Liturgie:

Symbolische schikking Stille Zaterdag:
De Heer is opgestaan! het einde werd een
nieuw begin! Van daaruit richten we ons op
de toekomst.
De groene takken constructie wordt bloeiend.
De schikking bloeit!

De kerk is donker en we zijn stil
Stem: ‘Stil ligt de tuin’ (lied 592)
Cantorij: lied 594
‘Wachters, hoe ver is de nacht’
Het licht wordt binnengebracht:
V: Het licht van Christus (3 x)
A: lied 593: ‘Licht van Christus, wij danken U’
(3 x)
Alle kaarsen worden ontstoken
Lied: 637 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan
Het licht gaat aan
V: Dit is de nacht van het gedenken van de
grote daden van de Heer, die hemel en
aarde geschapen heeft en mensen
geroepen heeft uit het duister tot het licht.
We doven de kaarsen
Lezing: Genesis 1: 1- 5, 1: 26 - 2: 3
V: Dit is de nacht waarin God de vaderen,
zonen van Israel heeft uitgeleid uit het
slavenhuis
Lezing: Exodus 14: 15 -22
Cantorij: Uittochtslied:
Trek ik de zee door dan zal ik je vinden
over het water zul jij er zijn;
Jij kent mijn wegen in den blinde,
gaat met mij mee, door de woestijn.
Trek ik de zee door dan zal ikje vinden,
over het water zul jij er zijn.
Trek ik de zee door dan zul jij me wachten
over het water ben jij mijn vuur;
dicht aan je hart wil ik overnachten,
zonder jou heb ik rust noch duur
Trek ik de zee door dan rul jij mij wachten,
over het water ben jij mijn vuur.

Trek ik de zee door dan zul jij mij vinden,
over het water stil jij mijn pijn;
nog ken ik nauwelijks wie ik beminde
maar ga met mij mee door de woestijn.
trek ik de zee door dan zul jij mij vinden,
over het water stil jij mijn pijn.

V: Deze nacht gedenken wij ook, dat God zijn
volk altijd opnieuw wil herscheppen en wil
bevrijden met de kracht van zijn Geest.

Apostolische Geloofsbelijdenis
Cantorij:
I believe in the sun,
even when it’s not shining.
I believe in love, even when I don’t feel it.
I believe in God, even when God is silent.
Gebeden

Lezing: Ezechiel 36: 24 -28

Aankondiging collecte

Lied 834: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht’
V: En wij gedenken vanavond dat Jezus als
eerstgeborene van de Schepping werd
opgewekt uit de dood.
A: Hij verdreef het duister dat zo oppermachtig
lijkt te zijn.

V: Het licht van Christus, die in heerlijkheid is
verrezen, moge de duisternis uit ons leven
verdrijven. De nacht gaat voorbij, de dag
breekt aan en de zon van de gerechtigheid
gaat over ons op.
Nieuw leven dient zich aan.
Allen: De Heer is waarlijk opgestaan!

Lezing: Lucas 24: 1-12

Slotlied: 624:1

Stilte…………..Christus is opgestaan!
A: De Heer is waarlijk opgestaan! Het zaad
ontkiemt ook in mij.

Zegen met gezongen Amen
Orgelmuziek
Gespeeld wordt: Halleluja van G.F. Händel.

Lied: 625: ‘Groen ontluikt de aarde’
Het antependium en stola worden
omgewisseld van rood naar wit.
Lezing: Romeinen 6: 3, 4, 5
Doopgedachtenis
We gaan staan
V: Gemeente van Jezus Christus, nu de tijd
van voorbereiding ten einde is gegaan en
het Paasfeest is begonnen, willen wij onze
doop gedenken en onze doopgeloften bij
vernieuwing uitspreken; verheft dan uw
stem en antwoordt voor God en zijn
gemeente:
Wilt u de Heer, uw God dienen en naar zijn
stem alleen horen?
Wilt u zich verzetten tegen alle kwade
machten die als goden over ons willen
heersen?
Wilt u elk slavenjuk van u afwerpen en
leven in de vrijheid van Gods kinderen?
Allen: Ja, dat wil ik!
V: Schaamt u dan niet Christus te belijden,
want het Evangelie is de kracht van God tot
behoud van ieder die gelooft.

De kaarsen mogen weer aangestoken en we
gaan met het licht naar huis!
Collectes:
1. Hart van Velp
René en Yolanda Derksen hebben een
zorgbedrijf Hart van Velp, bestaand uit een
reguliere cadeauwinkel en een dagopvang
voor mensen met een verstandelijke beperking
en autisme, die betrokken worden in de
samenleving door werkzaamheden in de
winkel en activiteiten vanuit de dagopvang.

2. Kerkhuishouding
Kosten Erediensten

