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Klokluiden

Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanIntochtspsalm 139: 1 & 2
Votum en groet:
vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
gm:
die hemel en aarde gemaakt heeft
vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
gm:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
vg:
Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
gm:
Amen
-allen gaan zittenDrempelgebed
Psalm 139: 3 & 11

Kyrie-gebed beantwoord met 301K
Loflied

619

de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen gaan
naar de nevendienst
Gebed bij de opening van de Schriften
Lied

659: 1 & 2

Eerste Schriftlezing
Jesaja 51: 9-11 9 Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER,
en bekleed u met kracht!
Ontwaak als in de dagen van weleer,
als in lang vervlogen tijden.
Was u het niet die Rahab vermorzelde,
die het monster doorboorde?
10 Was u het niet die de zee drooglegde,
het water in de diepte,
die een weg baande op de bodem van de zee
waarover het verloste volk kon gaan?
11 Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
Lied

Tweede Schriftlezing
Kolossenzen 3: 1-4

659: 3 & 4

1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat
boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat
boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven
ligt met Christus verborgen in God. 4En wanneer Christus, uw leven,
verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
Lied

659: 5 & 6

Schriftlezing
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.
Psalm

118: 9 (met trompet)

Overdenking
Gezang

642: 1, 2 & 8

Gebeden – stil gebed – onze Vader
Inzameling der gaven
1. Diaconie: De Bakkerij Leiden
2. Voor de Kerk
3. Jeugdwerk
Kinderen aan het woord
-allen gaan staanSlotlied

634

Zegen
Gm:

Orgelspel
---

Voorganger:Dr G.P.Th. Bosma
Organist:Rijk Jansen
Trompettist: Joop van der Louw

De diaconale collecte is bestemd voor De Bakkerij, Leiden. Diaconaal
Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang
een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken.
Sinds de 17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd
voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een
modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie
Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de
kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of
langere duur. Daarnaast heeft een aantal maatschappelijke organisaties hier
een werk - of vergaderplek. De hulpverlening staat open voor iedereen,
met speciale aandacht voor vluchtelingen, dak - en thuislozen, mensen die
dreigen te vereenzamen en/of in dringende financiële problemen
raken.Daarnaast ondersteunen zij ook enkele projecten in het
buitenland.We sporen zelf actief maatschappelijke noden op en brengen die
onder de aandacht van de bestaande hulpverlening. Indien nodig starten zij
nieuwe hulpprojecten op en brengen die onder in zelfstandige organisaties.
Helpt anderen helpen, zoals ondersteunen van kerkgemeenschappen in het
opsporen en begeleiden van hulpvragen, ondersteunen nieuwe ideeën voor
concrete hulpverlening en opkomende
organisaties. www.debakkerijleiden.nl

