Orde van dienst voor het feest van Pasen
op 21 april 2019 in de Remonstrantse Gemeente Twente

voorganger: ds Kirsten Slettenaar
organist: Paul Kuiper
lector: Tineke Staring
cantorij o.l.v. Shaya van den Berg

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom
Aanroeping en inkeer
Zingen: Licht dat terug komt – gemeente en cantorij
Votum en Groet
Antwoordlied:
Tot U Heer is ons hart gericht
Hier zijn wij open voor Uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd
Kom tot ons Eeuw’ge in de tijd
Amen
Gebed
Horen en verstaan
Inleiding op de lezingen
Gezongen gebed: 600: 1, 4, 5 Licht, ontloken aan het donker
Lezing: Joh. 20: 1-18
201Vroeg 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. 2Ze 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.’ 3Petrus en de andere leerling
gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de
andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als
eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken
liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon
Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en
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. 9Want ze
hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest
opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis.
11
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar
het graf,12en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een
bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het
lichaam van Jezus had gelegen.13‘Waarom huil je?’ vroegen ze
haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet
waar ze hem hebben neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om
en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus
was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht
dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel
me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem
meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en
zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17‘Houd me niet vast,’ zei
Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn
broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn
Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God
is.’ 18Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen:
‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar
gezegd had.
Cantorij: Maar als zij dat vertelden
Solo: Zoals Maria Jezus had ervaren, ervoeren anderen hem,
zijn leerlingen, zijn vrienden, hij was er en hij was er niet,
nabij en ver.
Koor: Maar als zij dat vertelden werden zij niet geloofd.
Solo: Veertig dagen lang verscheen hij hen, het duurde meestal
even voor zij hem herkenden.
Koor: Maar als zij dat vertelden werden zij niet geloofd.
Solo: Wat in hem aan hen verscheen, verschijnt nog steeds aan
ons tot op vandaag.
Koor: Maar als wij dat vertellen, worden wij niet geloofd.
Solo: Als wij dat zien, als wij dat horen, verschijnt aan ons een
beeld van God, verschijnt het Andere, dat wat ongrijpbaar is.
Koor: Maar als wij dat vertellen, worden wij niet geloofd.

Overweging
Stilte
Zingen: licht, licht, alles wordt licht
– couplet door cantorij, refrein door allen
Solo:
1. Weggesprongen uit het duister, sprankelend de jonge
morgen. Helder nog de morgenster. Refrein
2. De dageraad, zojuist geboren – dauw aan haar wimpers staat stralend op aarde. Refrein
3. Dansend komt zij uit het oosten, - wieg en woonplaats van het
licht -, de zon in al haar luister.
Zo komt de Wedergeborene, de Zon van het al, Die de dood
overwon, het leven zijn plaats hergaf. Refrein
4. Zoals de jonge, gouden Zon al het geschapene zijn vorm
hergeeft, het water diepte, de hemel hoogte, de einders verte,
en alle vormen kleur, een kleed van kleur over de aarde,
Refrein
5. zo hergeeft de Opgestane, Die de dood overwon, de
Wedergeborene, het leven, het prachtige, kostbare leven aan
alles en allen die, als Deze, een dood zijn doorgegaan.
Refrein
6. De duizend doden in het leven, de angst daarvoor,
ja zelfs de dood aan het einde heeft aan verschrikking
ingeboet. Refrein

Gebeden en gaven
Voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader
Mededelingen over de gaven
Collecte
Uitzending en zegen

Zingen: 612: Wij komen als geroepen
Uitzending en zegen beantwoord met een gezongen amen

