PAASWAKE 2021
Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West
Zaterdag 3 april
19.30 uur
Deze dienst kunt u (live of later) meevieren via ons YouTubekanaal Wijkgemeente Den HaagWest. Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen of
tik dit webadres in: www.tiny.cc/DenHaagWest
De dienst is ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep.
Vanavond komt de uitzending vanuit de Maranathakerk.
In deze dienst is solozang. En natuurlijk kunt u de liederen thuis meezingen. We maken
gebruik van het Liedboek. Liederen van buiten het Liedboek zijn opgenomen in de liturgie.
U kunt thuis een kleine kaars of een waxinelichtje klaarzetten. Deze kunt u aansteken als we
in de kerk het licht verspreiden.
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Organist: Bert van Stam
Solist: Jorina van Bergen
Ouderling: Margreet de Pous

Diaken: Hanneke Richter
Koster: Marian van Duijvenvoorde
Livestream: Pim de Jong

We gaan op reis naar het licht.
We horen verhalen van bevrijding, van liefde en van hoop.
We mogen delen in opstanding en toekomst.

LICHT IN DE NACHT
Stilte
Begintekst
Lied 598
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
Voorganger: Dat er licht mag zijn...
Elke keer als het donker ons overvalt…
Het licht van Christus moge de duisternis uit ons leven verdrijven.
Halleluja!
De nieuwe paaskaars wordt aangestoken (door de diaken)
- enkele woorden bij het delen van het licht
- het licht wordt gedeeld en verspreid
- iedereen wordt uitgenodigd om ook thuis een lichtje aan te steken
Lied 599, vers 1 en 4 - ‘O diepe nacht die ons omringt’

ROND DE PAASKAARS HOREN WE VERHALEN VAN LEVEN EN HOOP
Lezing: Genesis 1: 1-5 (Amsterdamse vertaling)
Lied 600, vers 1 en 2 - ‘Licht, ontloken aan het donker’
Lezing: Exodus 14: 15-22 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
Lied 600, vers 3 en 4 - ‘Licht, aan liefde aangestoken’
Lezing: Jona 2, vrij verteld
Lied 600, vers 5 - ‘Licht, straal hier in onze ogen’
Lezing: Jesaja 55: 6-13 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
Lied 929 - ‘Zoals de regen’

WEK ONZE WIL OM OP TE STAAN
Paasgedachten
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 tégen het donker en tégen de chaos:
De Heer is opgestaan! Halleluja!
Allen (thuis en in de kerk): De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!
Opstandingsevangelie: Marcus 16:1-8 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
Lied 612 – ‘Wij komen als geroepen’
De doopvont wordt gevuld met water
Diaken:
In deze nacht belijden wij
dat het water van de ondergang
niet het laatste woord heeft,
maar het water van redding en opstanding.
Laat zo heel de gemeente
met de Messias mee
begraven zijn in zijn dood.
Laat zo heel de gemeente
met de Messias mee
opstaan tot een nieuw leven.
Lied: ‘Toekomstlied’ (Zangen van zoeken en zien, lied 285)
Is onze toekomst vastgelopen,
zien wij geen licht en redding meer,
geen rechte weg om op te lopen,
daalt donker op de aarde neer —
breek jij dan in ons leven binnen,
zeg jij ons nieuwe toekomst aan,

doe jij ons dan opnieuw beginnen,
roep jij ons om jouw weg te gaan.
Jij die ons zien zult als wij dwalen
en als wij neergebogen zijn,
zul jij ons uit de diepte halen,
maak jij de zware machten klein?
Armen vul jij met goede gaven,
gebogen mensen richt jij op,
al wie jou om bevrijding vragen
vinden in jou hun Redder - God.
Maak ons tot mensen naar jouw woorden,
breng ons in licht, en vuur ons aan.
Wees er voor ons, dat wij jou horen,
wek onze wil om op te staan.
Wat jij beloofd hebt, laat dat komen:
een aarde vol gerechtigheid.
Breng ons de vrede die wij dromen,
kom over ons, verhaast de tijd.
Dankgebed en voorbeden – en we besluiten onze gebeden met het samen bidden van het
Onze Vader (waarbij de klok luidt):
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 608 - ‘De steppe zal bloeien’
Afsluitende woorden, zending en zegen
Opstandingsmuziek: Toccata in C, BWV 564 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Vastenactie: opvanghuis Lozerhof van het Leger des Heils
Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan in Den Haag ‘s winters terecht bij de opvang van het Leger
des Heils. De opvang is open als de gevoelstemperatuur lager dan nul graden is en biedt een bed,
douche en gelegenheid om kleding te wassen. Er is ontbijt, lunch en een warme maaltijd in de avond.
In verband met de lockdown is de opvang momenteel dag en nacht geopend. Het Leger des Heils
neemt op dit moment veel Oost-Europeanen op, die hun baan hebben verloren en daardoor ook hun
huisvesting kwijt zijn. Zij kunnen op dit moment ook niet terug naar het land van herkomst. In Den
Haag heeft het Leger des Heils in de locatie Lozerhof (wijk Bouwlust) opvang voor kwetsbare daklozen,
die zorg en opvang mijden en waarvoor geen plaats is in de reguliere opvang. Momenteel verblijven
hier meer dan honderd daklozen. De vastenactie is dit jaar bestemd voor de Lozerhof. U kunt uw gift
overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. Vermeld daarbij: Vastenactie. De nummers zijn:
NL92 INGB 0007 5801 75 (diaconie Bergkerk) en NL52 INGB 0000 3125 88 (diaconie Maranathakerk).
Aan het einde van de actie wordt het totaalbedrag overgemaakt aan het Leger des Heils. Hartelijk
dank voor uw gift voor deze actie, de diaconie van Den Haag-West.

