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Witte Donderdag

1 april 2021
voorbeden

voorganger Ron Lafeber
organist Frederik de Vries
ouderling Anita Veenstra

Tafelgebed
gebed des Heren

orgelspel
welkom
de paaskaars wordt aangestoken

lied Lam van God
Lam van God, Lam van God
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons

gedicht Witte Donderdag
viering van het brood
lied 578
lied 16b
vergevingsmoment
viering van de beker
lied 852
lied 556 : 1, 3, 5
openingsgebed
Gethsemané
lezing naar Exodus 12 : 1-8, 11-14
we verlaten in stilte de kerk
lied 723
schriftlezing Johannes 13 : 1-15
orgellied 569
overdenking
orgelspel
lied 568a

Goede Vrijdag 2 april 2021

orgelspel

voorganger ds. Ron Lafeber
organist Frederik de Vries
ouderling Joke Rudolphy

orgellied 581
schriftlezing Matth. 27 : 45-50

we komen in stilte de kerk binnen
de paaskaars wordt aangestoken

de paaskaars wordt gedoofd
stilte

we worden stil voor God
bemoediging en groet

schriftlezing Matth. 27 : 57-60
lied 590 : 1, 2, 3, 5

lied 560
het Luthers avondgebed
gebed
schriftlezing Matth. 26 : 47-50
lied 576b : 1

de gevangenneming

schriftlezing Matth. 27 : 1, 2 ; 11-14
lied 576b : 3

Jezus voor Pilatus

schriftlezing Matth. 27 : 27-31
lied 576b : 6

Jezus wordt bespot

schriftlezing Matth. 27 : 32-44
lied 576b : 7

de kruisiging

overdenking

Jezus sterft

de graflegging

Paaswake

Stille Zaterdag 3 april 2021

voorganger ds. Ron Lafeber
ouderling Janine v d Kooi
organist Frederik de Vries
stilte
welkom

lied 148 Opw.
Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv’len juichen rondom haar.
Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem...
En wij gaan vrolijk voort.

orgelspel

VREDE
in deze nacht, zo anders dan alle andere nachten, gedenken
wij dat onze God een God van vrede is.

gebed

inleiding

lied 833

orgelspel

lezing Matth. 27 : 57-66

lezing Jes. 11 : 1-10

lied 598

lied 756 : 1, 2, 4, 6, 8

SCHEPPING
in deze nacht, zo anders dan alle andere nachten, gedenken
wij dat onze God een God is van licht en leven !
lezing Gen. 1 : 1-5

NIEUW BEGIN
in deze nacht, zo anders dan alle andere nachten, gedenken
wij dat onze God een God
van bevrijding is. Daarom is deze nacht een nacht van hoop
op een nieuw begin.

lied 601 : 1, 3
lezing Ezechiël 36 : 24-28
BEVRIJDING
in deze nacht, zo anders dan alle andere nachten, gedenken
wij dat onze God een God is van bevrijding, die mensen
opricht uit angst en pijn
lezing Ps. 106 : 7-9

lied 608

NIEUW LEVEN
in deze nacht, zo anders dan alle andere nachten, vieren wij
dat Christus de banden van de dood heeft doorbroken. Dit is
de nacht waarin de wereld tot nieuw leven wordt geroepen !
zo ontsteken wij het licht van de nieuwe paaskaars
Christus, het licht der wereld , wij danken U !
lied 458
Na Gods trouw in het Eerste verbond met het joodse volk
gedenken wij nu het Nieuwe Verbond van God met mensen
in Jezus Christus.
In Jezus leven, dood en opstanding
is Gods liefde op een unieke manier zichtbaar geworden.
Na Goede Vrijdag vieren we nu Pasen.
Jezus is verrezen uit de doden.
Hij is niet meer dood, hij leeft.
Laten we dan God ook loven met muziek, zang
lezing Lucas 24 : 1-12
orgellied 602

lied ‘Pasen is opnieuw beginnen’
Pasen is opnieuw beginnen, 't oude is voorbijgegaan!
Elke dag aan waarde winnen, want de Heer is opgestaan.
Pasen is: je handen heffen naar een open hemelpoort,
opstaan in een blij beseffen, dat de nieuwe morgen gloort.
Pasen maakt van sterven: Leven.
Hij, die zelf zijn graf ontsloot
heeft de duisternis verdreven; overwon de macht der dood.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van ‘t overwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Pasen is: nog even wachten op een blij ontmoetingsfeest;
al Gods kinderen eendrachtig rond de Vader, Zoon en Geest.
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.

DOOPGEDACHTENIS
in deze nacht gedenken wij onze doop

zegen

lezing Rom. 6 : 3-5

orgelspel

gebed

Paasmorgen 4 april 2021
voorganger ds. Ron Lafeber
ouderling Wietze Kooistra
organist Frederik de Vries
welkom
de paaskaars wordt aangestoken
40dagenbord

want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet
Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid
verkondiging
orgelspel

lied 600
we worden stil voor God
bemoediging en groet
lied Ps. 118 : 1, 8, 9
Kyrië-gebed
Glorialied 619 : 1, 2, 4, 6
gebed
kinderlied ‘de steen is weg’
schriftlezing Ezech. 37 : 1-14
lied 608
schriftlezing Lucas 24 : 1-12
lied 122 : 1, 3, 4 Ev. Ldb.
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

lied 624
gebeden
lied 132 Ev. Ldb.
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, opgestane Heer.....
Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer !
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind
en zegt telken kere : Christus overwint !
U zij de glorie, opgestane Heer....
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......
zegen
orgelspel

Nu jaagt de dood geen angst meer aan

