Liturgie en Pasen 2020

Eerste Paasdag, 12 april 2020 10.00uur

van de gezamenlijke gemeenten Schalkwijk-’t Goy en Tull&’t Waal-Honswijk

9.50 Paasjubel
LvdK Gezang 215 Christus, onze Heer, verrees.
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!
2 Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!
3 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!
LvdK Gezang 218 vers 1, 2, 3 en 8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft
1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
2 Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
3 Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

8 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
OTH129=HH200 U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald' een engel af,
Heeft de steen genomen
Van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
Blijd' en welgezind,
En zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
Is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Woord van welkom, bemoediging&groet
lied: Psalm 21 vers 1 en 4
1 O Heer, de koning is verheugd!
Hij wil uw almacht prijzen,
U juichend dank bewijzen.
Gij schonk hem dapperheid en deugd.
Gij hebt op zijn gebed
hem door uw hulp gered.
4 Groot wordt zijn roem, zo Gij hem helpt.
Hij zal naar alle zijden
het heilzaam licht verspreiden
waarmede Gij hem overstelpt.
Vertrouwend op zijn Heer
wankelt hij nimmermeer.

Gebed
Bijbellezing: Mattheüs 28, 1-10
lied: LvdK Gezang 210 vers 1 en 3
1 Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.
3 Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

Overdenking
Lied: OTH 108=HH 169 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem; [variant: die jubelt door Jeruzalem.]
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet. [variant: duivel]
4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Dankgebed en voorbede
Lied: OTH 111=HH 171 Geprezen zij de Heer
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
En alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.
Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie,
Want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.

Zegen
De komende tijd organiseren de beide gemeenten Schalkwijk-’t Goy en
Tull&’tWaal-Honswijk een gezamenlijke onlinedienst (direct te beluisteren via
kerkomroep.nl of later via de website.)
Liederen, gebedspunten en reacties kunnen worden gemaild naar ds. Marius van
Duijn, m.v.duijn@ziggo.nl
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