Orde van de digitale kerkdienst vanuit de Kievietkerk, Paasmorgen 12 april, 10.00 uur
Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Organisten: Rijk Jansen
Zang: Anneke Jansen
Ouderling van dienst: Ernst van Hoek
Beamerdienst: Ron Snelleman
Opname voor You tube: Conrad Zuurmond
Welkom en aansteken Paaskaars
Bemoediging en groet
Zingen: lied 630: 1 en 4

4

Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Schriftlezing: Lucas 23: 55 – 24: 12

55

En de vrouwen, die met Jezus uit Galilea gekomen waren, volgden en zij bezagen het graf en hoe
zijn lichaam gelegd werd; 56aen toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed.
56b
En op de sabbat rustten zij naar het gebod,
24 1maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die
zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. 2Zij vonden de steen van het graf afgewenteld, 3en toen zij
er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. 4En het geschiedde, terwijl zij
daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. 5En
toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat
zoekt gij de levende bij de doden? 6Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, toen Hij
nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, 7zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd
worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan. 8En zij
herinnerden zich zijn woorden, 9en teruggekeerd van het graf, boodschapten zij dit alles aan de elven
en aan al de anderen. 10Dit waren dan Maria van Magdala, en Johanna, en Maria, (de moeder) van
Jakobus. En de anderen, die met haar waren, zeiden dit aan de apostelen. 11En deze woorden
schenen hun zotteklap en zij geloofden haar niet. 12[Doch Petrus stond op en liep snel naar het graf.
En toen hij zich bukte, zag hij alleen de windsels. En hij ging weg, bij zichzelf verbaasd over wat er
mocht gebeurd zijn.]
Zingen: Lied 639

2

Christus aan het licht gekomen
heeft de zijnen meegenomen.
Hij verschijnt met groot gezag,
draagt de doden naar de dag,
draagt ons Gode tegemoet.
Loof nu God, want Hij is goed.

Overweging
Zingen: lied 620: 1, 11 en 12

11

Wij vieren 't feest van Pasen weer,
en brengen alle lof en eer
aan onze opgestane Heer.
Halleluja.

12

Voor alles wat Hij heeft gedaan,
roepen wij God ootmoedig aan
nu onze Heer is opgestaan.
Halleluja.

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Zingen: lied 634

2

Zegen

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!

Collectes:
U weet dat er tot 1 juni geen erediensten plaatsvinden die u fysiek kunt bijwonen en waarin op de
gebruikelijke wijze gecollecteerd kan worden. Wij nodigen iedereen uit om via de digitale
collectezak een bijdrage te geven aan onze collectedoelen.
Uw gift wordt verdeeld tussen diaconie en kerk.
Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen:
-U kunt uw gave te storten op: NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar
inzake Kerkelijke activiteiten onder vermelding van het collectedoel met datum
-U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via www.skgcollect.nl/9 7 De link naar deze iDealbetaling is te
vinden op onze website www.pkn-wassenaar.n l. Op YouTube staat er een kort instructiefilmpje hoe
deze ideal betaling werkt:
https://www.youtube.com/channel/UCyP3-OuHZbpOgSa8mCAhevw/
Al deze informatie staat duidelijk op onze website www.pkn-wassenaar.n l. Hier staat ook de link naar
het youtubekanaal van onze kerk.

Bericht van de Diaconie
De diaconale collecte is aanstaande zondag bestemd voor de Bakkerij in 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 Armen
Bakkerij 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.
Volgende week is de digitale ! collecte voor KIA Sulawesi.

