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Orgelspel
Binnenkomst Kerkenraad
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Tijdens het binnendragen van de Paaskaars
zingen we thuis mee met de woorden van lied ‘Daar juicht een
toon...’
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet.
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.
Bemoediging:

V.: De Heer is waarlijk opgestaan!
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die ons leven geeft, Die ons doet opstaan
en nooit ophoudt te werken aan
liefde, vrede en recht voor alle mensen.

We zingen thuis mee met Lied 118,
Laat ieders HEREN goedheid prijzen.
1

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

2

De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

KYRIË EN GLORIA
Kyriëgebed
We zingen thuis mee met de woorden van ons Glorialied 617
De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja, halleluja
De nacht des doods voorbijgegaan, Halleluja, halleluja.
Nu klinkt alom de roep voortaan: Halleluja, halleluja,
’de Heer is waarlijk opgestaan!’ Halleluja, halleluja.
Verblijdt u met ons allen saam, Halleluja, halleluja,
Lofzingt de Heer en prijst zijn naam! Halleluja, halleluja!
RONDOM HET WOORD
Gebed op de Paasmorgen
Inleiding op het thema 'BEVRIJDEND PASEN'
Lezing: Oude Testament Exodus 14, 9-14
9-10De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen
in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had
opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon.
Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden,
wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en
riepen ze de HEER luidkeels om hulp.11Ze zeiden tegen Mozes:
‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt
meegenomen om in de woestijn te sterven?
Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte
weggehaald? 12Hebben we niet al in Egypte gezegd:
“Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de
Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen
in de woestijn”?

13Maar Mozes antwoordde het volk:
‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER
vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar
nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien.
14De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’
We zingen thuis mee met de woorden van Lied 542
God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga naar ’t land dat Ik u wijs’.
Heer, geef ons moed en doe ons gaan uw weg door de woestijn en
laat uw Zoon een laaiend vuur, de nieuwe Mozes zijn.
Vereren moet gij slecht de Naam des Heren: Hij die is
de wolk die voor u uit zal gaan, licht in de duisternis.
Lezing: Nieuwe testament Johannes 20, 1-8
[20,1 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 8Toen ging ook de andere
leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in.
Hij zag het en geloofde.
Overweging, aansluitend feestelijk orgelspel

HET FEEST VAN DE DOOP VAN SVEN RIEMERSMA

Lied ter verwelkoming
Lied 780 Nieuw Liedboek door de predikant
In de schoot van jouw moeder geweven
als een wonder bereid, aan het licht toegewijd
gaf Zijn liefde al vorm aan jouw leven.
Voordat jij aan het licht bent gekomen
was Hij met jou vertrouwd, heeft Hij jou al gebouwd
en jouw naam op Zijn lippen genomen.
U die kleinen Uw grootheid doet zingen
laat het lied van Uw Naam alle dagen bestaan
om de dreigende nacht te bedwingen.

Inleidende woorden
Doopgebed

Woorden voor Sven – Bianca

Weet je dat de Vader je kent,
weet je dat je van waarde bent.
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand.

Doopvragen –

de Doop

Belofte van de gemeente:
Gemeente van Christus,
nu in ons midden de doop is bediend
worden we allen opnieuw bepaald bij onze opdracht
om aan de kinderen in ons midden door te geven waaruit
we leven.
Wilt u beloven deze ouders en hun kinderen
te bewaren bij de gemeente en mee te werken aan de
opbouw daarvan
tot een huis van levend geloof en waarachtige dienst
waarin ook de kinderen zich thuis kunnen weten.
Wat is daarop uw antwoord, hier en thuis?
Allen:

JA, DAT BELOVEN WIJ.

Het doorgeven van het levenslicht
door de ouderling van dienst.
Namens de geloofsgemeenschap rond De Edenhof
overhandig ik jullie deze doopkaars
als herinnering aan de doop van Sven
Probeer dit licht brandende te houden
zodat hij kan opgroeien in het licht van Christus
en het later zelf ook weer kan doorgeven
als een vonk van de goedheid van God.
Wij steunen jullie en samen vertrouwen we erop
dat God met jullie mee gaat.
Overhandigen doopkaart (van de kerk)
We luisteren naar Opwekking 599: (youtube)
Nog voordat je bestond,kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment, en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
-RefreinKom tot de Vader, Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt
-Refrein 2xDe liefde die hij geeft, De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
besloten met het Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede
Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht, en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.
Afsluitend zingen we thuis mee met de woorden van Lied 624:
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!
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja!
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!
Zegen
Na de zegen uitleidend orgelspel.

