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Intrede
Intocht van het licht
gemeente gaat staan
Nicolaascantorij zingt Surrexit Christus hodie
(Glogauer Liederbuch, rond 1480)
1
Surrexit Christus hodie, hallelujah, hallelujah, humano pro solanime,
halle-hallelujah.
2
Mortem qui passus pridie, miserrimo pro homine.
3
Mulieres ad tumulum, dona verunt aromatum.
4
Album cernentes angelum annunciantem gaudium:
5
Mulieres o tremule, in Galilaeam pergite!
6
Discipulis hoc dicite, quod surrexit rex Gloria!”
7
In hoc paschali gaudio, benedicamus Domino!
v:

Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood.
Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan!

Lied 594 ‘Wachters op de morgen’
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Welkom
Lied 624 ‘Christus onze heer verrees’, vers 1 en 3

3.

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja!
Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja!

Bemoediging en groet
v:
Onze hulp is de Naam van de HEER
a:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat varen het werk van zijn handen
v:
Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
a:
Amen
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allen gaan zitten

Nicolaascantorij zingt Alleluja (Purcell 1659 - 1695)
Gebed
Loflied 150a ‘Geprezen zij God’
vers 1 allen, vers 2 Nicolaascantorij, vers 3 en 4 allen

De Heilige Schrift
Het verhaal van Pasen voor de kinderen
Projectlied
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Allen refrein

Solo
’s Morgens bezoeken de vrouwen het graf, maar vinden daar Jezus niet meer.
Als eng’len herhalen wat hij heeft gezegd, dan weten de vrouwen het weer!
Als Petrus het hoort krijgt hij meteen haast. Ook hij vindt het lege graf en is
verbaasd.
Allen refrein
Want Jezus is opgestaan en het is Pasen. Wij volgden de weg die Hij voor ons ging.
Samen met hem blijven wij onderweg. Wij volgen hem tot aan een nieuw begin.

Hierna gaan de kinderen naar de kinderkerk
Lezing Jesaja 25, 6-9
Lied 625 ‘Groen ontluikt de aarde’ vers 1 Nicolaascantorij, vers 2 en 3

allen
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allen gaan staan
Lezing Johannes 20, 1-18
Lied 630 ‘Sta op een morgen ongedacht’, vers 1 en 3
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allen gaan zitten
Overdenking
Nicolaascantorij zingt This joyful Eastertide (Charles Wood)
1 This joyful Eastertide,
away with sin and sorrow.
My Love, the Crucified,
hath sprung to life this morrow:

2 My flesh in hope shall rest,
and for a season slumber:
till trump from east to west
shall wake the dead in number:
Refrain

Refrain:
Had Christ, that once was slain,
ne'er burst his three-day prison,
our faith had been in vain:
but now hath Christ arisen.

3 Death's flood hath lost its chill,
since Jesus crossed the river:
Lover of souls, from ill
my passing soul deliver: Refrain

Lied 637 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’
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Gaven en Gebeden
Dankgebed, voorbede, stil gebed
Acclamatie Lied 368f ‘God van leven en licht maak alles nieuw’

Onze Vader
Inzameling van de gaven
Tijdens de inzameling van de gaven zingt de Nicolaascantorij
Erstanden ist der Heilige Christ – Hans Leo Hassler ( 1564 – 1612)
1. Erstanden ist der heilige Christ, halleluja.
der aller Welt ein Troster ist, halleluja.
2. Und war er nicht erstanden, so war die Welt vergangen.
3. Und seit dass er erstanden ist, so loben wir den Herren Christ.
De kinderen komen terug uit de kinderkerk
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Zending en Zegen
Slotlied 634 ‘U zij de Glorie’

Zegen
v:
….
a:
A

-

men, a - men,

a -

men.

Postludium Praeludium en Fuga in D (Johann Schneider, 1702-1788)
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Lied bij het Paasontbijt
Lied 635 ‘De Heer is waarlijk opgestaan’
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U, jij bent van harte welkom voor koffie of thee
na afloop van de kerkdienst.

De kerkenraad
van de Protestantse Gemeente Edam
wenst u
Vrolijk Pasen!
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