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In deze uitzending is solozang. Misschien wilt u thuis meezingen? Een deel van de teksten staat als meezingtekst
op het scherm en/of in de liturgie. Daarnaast kunt u uw eigen liedboek gebruiken. Als u daar niet over beschikt,
kunt u een liedboek van de Bergkerk lenen! Neem dan contact op met Leonore Brons (360 62 84).
Centraal staat het Paasverhaal uit Johannes 20. Maria Magdalena ontmoet de Opgestane en staat op om het
goede bericht door te vertellen aan anderen. In een onlinegespreksgroep hebben we gekeken naar het schilderij
van Rembrandt bij dit verhaal en stilgestaan bij het gedicht ‘Christus als hovenier’ van Ida Gerhardt.
Schilderij en gedicht komen terug in deze paasviering.
De dienst wordt uitgezonden via ons eigen Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West
Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in:
www.tiny.cc/DenHaagWest
En natuurlijk kunt u de dienst ook meevieren via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of de App Kerkomroep).
U kunt alle uitzendingen ook op een later moment (nog eens) bekijken/beluisteren.
We beginnen de viering samen met de kinderen thuis. Na een speciaal moment voor hen gaan zij verder met
het filmpje voor deze zondag, dat ze in de afgelopen week toegestuurd kregen. In dit filmpje wordt het verhaal
van vandaag verteld én een aanzet gegeven voor een creatieve verwerking.
We ontvangen van deze thuiskindernevendienst elke week diverse foto’s. Die foto’s laten we zien tijdens onze
uitzending en/of plaatsen we in de eerstvolgende wijkkrant.

OM TE BEGINNEN
Klokgelui
Orgelspel: ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’ (Liedboek 1973, lied 221)
Welkom
Bemoediging:
ambtsdrager:
Wij zoeken onze hulp bij de Heer,
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lied: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’, vers 1 (Hanna Lam/Wim ter Burg, Alles wordt nieuw, deel I, lied 27)
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja.
Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja.
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken
Lied: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’, vers 7
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja.
‘Zoek hem bij de doden niet,
maar zing mee het hoogste lied.’
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja.

Paasgroet
voorganger:

Als u met mensen samen viert, verkondig het aan elkaar,
als u alleen in huis bent, zeg het ook dan hardop,
mensen hier in de kerk, groet elkaar met deze woorden,
bent u onderweg, zing het tegen de chaos in:
De Heer is opgestaan! Halleluja!
allen (thuis en in de kerk): De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!

Moment voor de kinderen, waarbij de kinderkaars aangestoken wordt
Lied 637, vers 1 en 4 - ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’
O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!
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!
Een psalm voor Pasen: psalm 139, vers 1 t/m 12
Glorialied ‘U zij de glorie’ (lied 634)

WOORDEN VAN LICHT EN LEVEN
Gebed van de zondag
Een gedicht van Ida Gerhardt (1905 – 1997)
Uit: De hovenier (1961). Opgenomen in Verzamelde gedichten, Athenaeum-Polak & Van Gennep.

CHRISTUS ALS HOVENIER
Zij dacht dat het de hovenier was.
Joh. 20: 15
Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandelend in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was een hovenier.
En nòg laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en – wat terzijde – in stille schrik
die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.

O kinderdroom van groen en goud géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
en ijler wordt de ochtend hier.
Hij is de hovenier.
Lied 659, vers 1 en 2 - ‘Kondig het jubelend aan’
Lezing van het Opstandingsevangelie: Johannes 20:1-18
1 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.
2 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.’
3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf.
4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het
graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.
6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken,
7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een
andere plek.
8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.
9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.
10 De leerlingen gingen terug naar huis.
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf,
12 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.
13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem
hebben neergelegd.’
14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.
15 ‘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.’
16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.)
17 ‘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.’
18 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.

Lied 223, vers 1 en 2 - ‘Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans’
Overdenking
Orgelspel: Happy Easter on ‘All Creatures of our God and King’
Componist: Grimoaldo Macchia (opgedragen aan Warner Fokkens)

OPSTAAN EN VERDERGAAN
Mededelingen
Dankgebed, voorbeden en stil gebed –
we sluiten onze gebeden af met het ‘Onze Vader’ (waarbij de klok wordt geluid)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Lied: 630, vers 1 en 3 - ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.
Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
Zending en zegen
(met gesproken ‘Amen’ door mensen in de kerk en thuis)
Orgelspel: Enjoy for Easter Day (Regina caeli laetare)
Componist: Grimoaldo Macchia (opgedragen aan Warner Fokkens)

