Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse
Paasmorgen
Feest van de opstanding van de Heer
Zondag 1 april 2018
Voorganger: ds. Gonda Elzenga
Lector: Janny de Greef
Ouderling: Herman Nijhuis
Diaken: Riet Bouwhuis
Organiste en cantrix: Liga Vilmane‐Fioreze
M.m.v. de cantorij en trompettist: Armands Svinters
Kindernevendienst: A. Canrinus
Uitleg paaskaars: Anne ter Welle
Medewerking gebed: Sietse Koekoek
Kosters: Ria Vellekoop en Mannie Molderink
***************************************
Bij de Symbolische schikking:
De schikkingen in de 40‐dagentijd laten de doortocht door de woestijn zien. Zand en
stenen symboliseren de woestijn waarbij we iedere zondag een ander detail op die tocht
tegenkomen. Het pad van jute op een paarse ondergrond is het symbool voor de
moeilijke weg door de woestijn naar het land van belofte. De kaars laat zien dat we op
weg zijn naar dat beloofde land/Pasen.
In de Paaswake en Paasmorgen vieren we het feest van de opstanding. Als teken daarvan
een uitbundige schikking met veel verschillende bloemen op een witte ondergrond.

‐ Ontmoeting
‐ Orgelspel
‐ De kaarsen op tafel worden aangestoken
‐ Binnenkomst van ambtsdragers
‐ De cantorij zingt: Alleluja, naar een thema uit Mozarts Exsultate jubilate
‐ Welkom en mededelingen
‐ Proclamatie door de ouderling:

O. In het licht van deze paasmorgen zijn wij hier verzameld, mensen
opgestaan om God en elkaar te begroeten met woorden van licht en
leven. De Heer is opgestaan!
A. De Heer is waarlijk opgestaan!

INTREDE
Staande
‐ Intredelied 630: 1 allen, cantorij 2
‐ Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. Heer wij bidden U, wil ons leven vernieuwen met
opstandingskracht.
A. Dat alle daden en gebaren, alle woorden die wij spreken,
zullen getuigen van U.
V. Wees de adem van ons bidden en de hartslag van ons
zingen.
A. Geprezen zij U, Jezus Christus, eersteling der doden,
opgestane Heer.
Cantorij lied 630:3 , allen vers 4
We kunnen gaan zitten
KYRIË EN GLORIA
‐ Kyriëgebed
V. God voor alle mensen,
wij bidden voor allen
die blind zijn voor U en uw grote daden.
A. Heer ontferm U, geef hen licht.
V. God voor alle mensen,
wij bidden voor allen
die leven in het duister
en die de zin van het leven niet meer zien.
A. Heer ontferm U, geef hen licht.

V. God voor alle mensen,
wij bidden voor allen
naar mogelijkheden om samen met anderen
het leven weer
goed te maken.
A. Heer, ontferm U, geef hen licht.
‐ Lied 289:1
‐ Uitleg bij de nieuwe grote en kleine paaskaars
‐ Lied: Daar juicht een toon (melodie 637)
‐ Kinderen gaan naar de nevendienst

DIENST VAN DE SCHRIFT
‐ Gebed van de zondag
‐ Schriftlezing: Jesaja 25:7‐9
‐ Schriftlezing: Johannes 20:1‐18
‐ Lied 642
‐ Uitleg en Overdenking

Het komt uiteindelijk goed !
‐ Cantorij zingt: Rejoice! Joseph M. Martin

GEBEDEN EN GAVEN
‐ Dank, voorbede, stil gebed en het Onze Vader
‐ Inzameling van gaven
1e collecte: Jeugdorganisatie van de Protestante Kerk
2e collecte: Kerkmuziek

ZENDING EN ZEGEN
‐ Slotzang: Lied 634, U zij de glorie
‐ Zegen. A. Amen (3keer gezongen)
‐ Muziek

Fijne Paasdagen toegewenst!

Er is gelegenheid om nog een kopje koffie met elkaar te drinken en wat na te
praten.

*************************************

Agenda: Zondag 8 april 10.00 is de voorganger ds. J. Ruijs uit Groesbeek.

