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Intrada orgel en trompet:

Aria populare del paesa – M.E.Bossi

Begroeting van het Licht
Lied:
1

630: 1, 2 en 4
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

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.

Bemoediging en Groet
Lied:
1

608: 1, 2 en 3
De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan

vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
2

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen

3

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Gebed

Loflied: 624: 1 en 3
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!
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!

Gebed van de zondag
Orgel en trompet:

Siciliano – G.F.Händel

Lezing: 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, 7en 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:
1

629: 1, 2, 5 en 7
Ik ben in mijn hof gekomen,
tot mijn lust, tot mijn lied,
zinge het lover,
de wind is in de bomen.
Halleluja is mijn lied!

2

Ik ben in mijn hof gekomen,
o mijn zuster, mijn bruid,
Ik neem de mirre,
de specerij, de honing,
vrienden, drink en wees verblijd!

5

Ik ben als het licht geboren
uit het holst van de nacht,
Ik was verloren,
maar God heeft willen horen,
Hij heeft steeds aan Mij gedacht.

7

Ik ben in mijn hof gekomen.
tot mijn zuster, mijn bruid:
hemel op aarde,
de hemel is mijn woning,
aarde, breek in jubel uit!

Verkondiging
Zang: Ich folge dir gleichfalls – aria uit de Johannespassion van J.S. Bach
Ich folge dir gleichfalls
Mit freudigen Schritten
Und lasse dich nicht,
Mein Leben, mein Licht.
Befördre den Lauf
Und höre nicht auf,
Selbst an mir zu ziehen,
Zu schieben, zu bitten.

Met vreugdevolle schreden
volg ik je
en ik verlaat je niet,
Mijn leven, mijn licht.
Baan de weg
en houdt niet op
zelf mij te trekken,
te duwen, te smeken.

Dankgebed en voorbeden
Lied:
1

634: 1 en 2
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!

Heenzending en zegen
Orgel en trompet:

U zij de glorie – Fantasie A.Guilmant

Toelichting op de collectes van 4 april 2021
Eerste collecte: Plaatselijk Diaconaal werk
De opbrengst van de diaconale collecte met dit collecte doel is voor één van
de kerntaken van de diaconie: het maatschappelijk werk van onze kerk. De
toegang tot voorzieningen van overheidswege wordt steeds moeilijker en de
gebeurtenissen van de afgelopen jaren laten ook in onze welvarende
samenleving sporen na, met name bij hen die het toch al minder troffen. Dat
heeft ertoe geleid dat er vaker dan tot dusver op de diaconie een beroep
wordt gedaan om de helpende hand te bieden. Ons wordt gevraagd om onze
naaste in materiële nood een steun in de rug te zijn, die veelal net het verschil
uitmaakt en weer hoop geeft.
De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van
Kerkrentmeesters
- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit
tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.
- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)
- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321
98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten
De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

