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PAASWAKE, 15 APRIL 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Jacqueline van der Jagt
Diaken: Gert-Jan de Raad
Lector: Irene de Raad-van Putten
Organist: Wim Vermeulen

=====================================================
De kerk is schaars verlicht en stil

HET LICHT
Aansteken van de Paaskaars
bij de ingang van de kerkzaal
Intocht van het licht
De gemeente gaat staan.
Het binnengedragen licht, waaraan de kaarsje kunnen worden
ontstoken, geven we aan elkaar door.
We zingen: Lied 139d, totdat de Paaskaars op de standaard staat.
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Plaatsen van de Paaskaars op de standaard
We zingen: Lied 600 : 1, 2 en 3

2 Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
3 Licht, aan liefde aangestoken,
Licht, dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam! (de gemeente gaat zitten)
De lof van het licht
We zingen: Lied 600 : 4 en 5

4 Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
5 Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
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Het licht in de kerk gaat aan
(wij doven onze kaarsjes)

SCHRIFTLEZINGEN
Inleiding op de schriftlezingen
Lezing: Genesis 1 : 1 – 13
We zingen: Lied 356 : 1

Lezing: Genesis 8 : 1 – 14
We zingen: Lied 356 : 2

O God die uit het water,
de grote vloed,
een ark vol leven hebt gered
en alles was weer goed:
refrein
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Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
Lezing: Exodus 13 : 17 – 18; 14 : 9 – 22
We zingen: Lied 356 : 3

O God die door het water,
de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw wolk trok met hen mee:
refrein
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
Lezing: Matteüs 3 : 1 – 17
We zingen: Lied 356 : 6

O God die in het water
van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen
om allen voor te gaan:
refrein
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
Lezing: Romeinen 6 : 3 – 14
We zingen: Lied 356 : 7

O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
refrein
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
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DOOPGEDACHTENIS
Binnenbrengen van het water en uitgieten in het doopbekken
We zingen: Lied 346

2 Gods woord roept door de tijden
zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide,
het moet de zee ingaan.
3 Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in wolk en water,
dat volk van God zijn wij.
4 Wij werden nieuw geboren,
toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde
der wereld op zich nam.
5 Met Hem in geest en water
tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven,
verrezen voor altijd.
Doopgebed

6
We zingen: Lied 641 : 1, 2 en 4

2 Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

4 Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!

Verzaking en geloofsbelijdenis

Broeders en zusters,
in de doop zijn wij met Christus begraven
om met Hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom vraag ik u die uw doop wilt gedenken
om antwoord te geven op de volgende vragen:
Wilt u de HEER uw God dienen en naar zijn stem alleen horen?
G: Ja, dat wil ik.
Wilt ge u verzetten tegen alle machten
die als goden over ons willen heersen?
G: Ja, dat wil ik.
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Wilt u ieder slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
G: Ja, dat wil ik.
Schaamt u dan niet de Christus te belijden,
want het evangelie is een kracht Gods
tot behoud van ieder die gelooft;
en antwoordt in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen:
Gelooft u in de levende God
Vader van onze Heer Jezus Christus,
onze God, onze Vader almachtig.
Alle dingen heeft Hij geschapen in zijn enige geliefde zoon
beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid.
G: Ja, ik geloof
Gelooft u in Jezus, licht van het eeuwige licht,
woord van God getrouw en waarachtig,
Jezus onze genade en waarheid.
Om deze wereld van dienst te zijn,
om ons menselijk lot te delen
is Hij vlees van ons vlees geworden.
Uit de wil van de Heilige Geest
en uit de maagd Maria geboren
is Hij een mens geworden als wij.
Om onze zonden werd Hij gebroken,
ja gehoorzaam ten dode toe
heeft Hij zich op het kruis gegeven.
Daarom heeft Hij de naam ontvangen:
eerstgeborene uit de doden
zoon van God en Heer van allen.
Hij zal komen, God weet wanneer,
om recht te doen aan levenden en doden.
Hij is de mens op wie ik gelijken zal.
G: Ja, ik geloof
Gelooft u in de kracht van de Geest
in de liefde van Vader en Zoon
in het verbond van God met de mensen
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in de kerk het lichaam des Heren,
samengeroepen en uitgezonden
om te doen wat Hij heeft gedaan:
om te dienen en te verlichten,
om te dragen de ellende van de wereld
en te stichten vrede op aarde.
G: Ja, ik geloof
Gelooft u dat wij zullen verrijzen
met een nieuw en onsterfelijk lichaam,
want Hij is een God van levenden.
G: Ja, ik geloof.
Doopgedachtenis

Een ieder die gedoopt is, kan nu naar voren komen
om met het water uit het doopvont
op het voorhoofd een kruisteken te ontvangen,
met de woorden: ‘De Geest is het die levend maakt’
U kunt antwoorden met: ‘Amen’.
We zingen: Lied 353

2 Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht
die werd begraven in de dood des Heren,
die opstond tot het leven in zijn kracht
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.
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3 Water en Geest verwekten door de doop
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.
Collecte
1e is voor de diaconie en 2e voor de locatie van de Bosbeskapel.
Slotgebed

ZENDING
Lezing van het Paasevangelie: Matteüs 28 : 1 – 10
Slotlied: Lied 608 : 3
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Zegen
Gemeente zingt:

