Paasmorgen in de Bergkerk te Den Haag (zondag 17 april 2022)
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager: Gerdie van der Kolk
Lector: Hans Grosheide
Livestream: Andreas Rodler

Organist: Warner Fokkens
Er is kindernevendienst!
Koster: Nelleke van Kooij
Met medewerking van de cantorij o.l.v. Christi van der HauwScheele

Het licht van de Paasmorgen danst vandaag ons leven binnen!
Muziek
Paasgroet:
voorganger: Dat er licht mag zijn!
Het licht van Christus moge de duisternis uit ons leven verdrijven.
De nacht gaat voorbij, de zon van gerechtigheid gaat over ons op. Halleluja!
De Heer is opgestaan!
allen:
De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!
De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen. Daarbij zingen we (staande) lied 199b uit de oecumenische
liedbundel ‘Zangen van zoeken en zien’. De cantorij zingt het lied een eerste keer, daarna herhalen we het
met ons allen totdat de Paaskaars op de standaard staat:

Licht in het donker, vlam van de hoop.
Vuur van de vrijheid, licht van de zon.
Licht in mijn ogen, kleur van de dag.
Lamp voor mijn voeten, schijn op mijn weg.
Licht in de wereld, licht in de tijd.
(tekst: Michaël Steehouder)
Welkom en bemoediging (staande):
ambtsdrager:
Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
allen (in kerk en thuis):
Die hemel en aarde gemaakt heeft!
- daarna gaat de gemeente zitten Psalm 149: vers 1 (allen), vers 2 (cantorij) en vers 5 (allen)
Smeekgebed, uitlopend op het kyrie eleison van lied 301a: cantorij 1e regel; allen: 2e en 3e regel

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Glorialied (staande): lied 601, vers 1, 2 en 3
Moment met de kinderen (en daarna gaan de kinderen mét het licht naar hun eigen ruimte)
Woord vooraf bij de lezingen

Lezing: Genesis 1:1-5 (NBV21)
‘De Geest danst op het water’
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
en Hij scheidde het licht van de duisternis;
2 De aarde was woest en doods,
5het licht noemde Hij dag,
duisternis lag over de oervloed,
de duisternis noemde Hij nacht.
en over het water zweefde Gods geest.
Het werd avond en het werd morgen.
3 God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht.
De eerste dag.
4God zag dat het licht goed was,
Lied 635, vers 1, 3, 5, 7 (cantorij), vers 2, 4, 6 en 8 (allen)
Lezing uit het Evangelie: Lucas 24: 1-11 (NBV21) ‘En wie danst mee?’
1Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze
bereid hadden. 2Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, 3en toen
ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 4Ze wisten zich geen raad. Plotseling
stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. 5Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd.
De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? 6Hij is niet hier, Hij is uit de
dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: 7de Mensenzoon moest
worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8Toen herinnerden ze zich zijn woorden.
9De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 10Het waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en nog een aantal andere
vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, 11maar die vonden het maar
kletspraat en geloofden hen niet.
Lied 625, vers 1 (cantorij), vers 2 en 3 (allen)
Overdenking & muziekmoment
Lied 839, vers 1 (cantorij), vers 3 en 4 (allen)
Dankgebed, voorbeden en stil gebed; daarna besluiten we onze gebeden met het ‘Onze Vader’:
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.

Mededelingen & inzameling van de gaven (tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk)
De 1e collecte is voor het Werelddiaconaat (Libanon: Kansen voor jongeren). U kunt uw gift met vermelding van de datum van
deze zondag ook overmaken: NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk. De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat van de
wijkgemeente. U kunt uw bijdrage ook overmaken (daarbij de datum van de zondag vermelden): NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk. De 3e collecte is de extra collecte om uw bijdrage voor de eredienst te geven. U kunt uw
bijdrage ook overmaken: NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk (o.v.v. 3e collecte).

Slotlied (staande): lied 642, vers 1, 2, 5 en 8
Zending en zegen (staande), met een samen gezongen:
Muziek

We wensen u goede en gezegende Paasdagen!

