Orde van de online-dienst op Paasochtend 2020
Gehouden vanuit de Bergkerk te Den Haag
Organist: Warner Fokkens
Cantor: Christi van der Hauw
Lector: Anja Drost
Kosteres: Leonore Brons
Livestream en opname: Andreas Rodler
Voorganger: ds Axel Wicke
Orgelspel: F. Asma – Komt als kind’ren van het Licht
Stilte
Intocht van de Paaskaars
Daarbij 3x:

De paaskaars wordt op de standaard geplaatst.
De (nieuwe) kinderkaars wordt daaraan ontstoken.
Solozang: De hemel en de aarde juichen samen

Paasgroet:
Voorganger: De Heer is opgestaan!
Allen: Hij is waarlijk opgestaan! Halleluja!
Welkom
Paaslied: U zij de glorie (634)
1. 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!
2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Bemoediging:

Voorganger: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Orgelmuziek: G. Fr. Händel – Bourrée
Smeekgebed, beantwoord door:

Glorialied: 624: Christus, onze Heer, verrees
1. 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!
2. 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!
3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja!
Heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer, halleluja!
Kinderverhaal
Gebed voor Pasen
Eerste lezing: Exodus 14:9-30a
De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had
opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn
paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. Ze
zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te
sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte
gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog
beter dan om te komen in de woestijn”?’ Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af.
Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u
hierna nooit meer terugzien. De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’
De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je
staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan,
over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn
majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. De Egyptenaren
zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik in mijn majesteit de farao, met al zijn wagens en ruiters, ten val heb
gebracht.’
De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook
de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren
en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte
de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de
zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien.
Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over
droog land; rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle
paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwake keek

de HEER vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de
wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. ‘Laten
we vluchten!’ riepen ze. ‘De HEER steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons!’
De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het water terug, over de Egyptenaren en
over al hun wagens en ruiters.’ Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar
haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven in.
Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters, die achter de
Israëlieten aan de zee in gereden waren; niet een van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door
de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees.
Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren.
Muziekmoment: Solozang “Der schöne Ostertag“
1. Der schöne Ostertag!
Ihr Menschen, kommt ins Helle!
Christ, der begraben lag,
brach heut aus seiner Zelle.
Wär vorm Gefängnis noch
der schwere Stein vorhanden,
so glaubten wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden!
2. Was euch auch niederwirft,
Schuld, Krankheit, Flut und Beben er, den ihr lieben dürft,
trug euer Kreuz ins Leben.
Läg er noch immer, wo
die Frauen ihn nicht fanden,
so kämpften wir umsonst.
Doch nun er ist erstanden.
3. Muss ich von hier nach dort er hat den Weg erlitten.
Der Fluss reisst mich nicht fort,
seit Jesus ihn durchschritten.
Wär er geblieben, wo
des Todes Wellen branden,
so hofften wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden.
Tweede lezing: Johannes 20:1-18
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat
de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling,
van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu
neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de
andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de
linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in.
Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag,
maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen
was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood
moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte
kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had

gelegen. Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem
hebben neergelegd.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.
Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt
weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar:
‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog
niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader,
die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen
hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
Acclamatie:
#

Preek
Orgelmeditatie
Lied na de preek: 659:1+3+4+6 – Kondig het jubelend aan
1. Kondigt het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!
3. Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.
4. Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.
6. daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondigt het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!
Mededelingen
Collectedoelen:
Op de liturgie op onze websites www.bergkerkdenhaag.org en www.maranathakerkdenhaag.nl voor de
rekeningnummers waar naartoe u uw gift over kunt maken.
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Kinderen in de knel, in het bijzondere voor onderwijs ten behoeve
van kansarme, buiten het kastenstelsel gesloten, kinderen in India.
U kunt uw gift overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie onder vermelding van :
Paascollecte, kinderen in de knel.
De 2e collecte is bestemd voor de wijkgemeente.
U kunt uw gift overmaken op rekening NL21 INGB 0000 5102 50 onder vermelding van : collecte 12 april.
Mededelingen over de volgende dienst:
Aanstaande zondag wordt de dienst vanuit de Maranathakerk uitgezonden, voorgangster is ds. Martine Nijveld, U
kunt haar gebedsintenties voor deze viering per mail doorgeven.
Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die per mail of post naar u toe.

Ik wil u ook graag op andere opties voor geestelijke inspiratie wijzen: op tv zijn op zondagmorgen meerdere
meditaties en kerkdiensten te vinden. En wie een kort en goed woord verlangt voor elke dag:
www.luistertroost.nl.
Mochten de muren op u afkomen, mocht u verlangen naar een gezellig babbeltje aan de telefoon, een pastoraal
gesprek of mocht u verlegen zitten om praktische hulp: belt u vooral een van de voorgangers. Ook is er de
website www.nietalleen.nl en het telefoonnummer 0800-1322 waar u een luisterend oor kunt vinden.
Muziekmoment - Solozang: Jesus, unser Trost und Leben (tekst E. C. Homburg, muziek J. S. Bach, BWV 475)
1. Jesus, unser Trost und Leben,
der dem Tode war ergeben,
der hat herrlich und mit Macht
Sieg und Leben wieder bracht.
Er ist aus des Todes Banden
als ein Siegesfürst erstanden!
Halleluja, halleluja!
2. Alle Welt sich dess’ erfreuet,
sich verjünget und erneuet,
alles, alles weit und breit
leget an ein Freudenkleid;
ja, das Meer vor Freuden wallet,
Berg und Tal weithin erschallet:
Halleluja, halleluja!
Voorbeden:
Iedere voorbede en het stil gebed worden beantwoordt met:

Stil Gebed
Onze Vader
Slotlied: 657 – Zolang wij ademhalen
1. Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
2. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:

zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
3. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
Zending en Zegen, beantwoord door:

Orgelnaspel: Improvisatie over de melodie van: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem (gezang 637)

