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ds. Tineke Flim
Herman Bloemhof
Jan Meuleman
de kindernevendienst
de Catharijne Cantorij
o.l.v. Rinus Verhage

met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto’s worden gemaakt
als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden
neem dan plaats in de banken onder het orgel

liturgische schikking

Paasmorgen
we zien nog steeds de groene boog
als startpunt voor het nieuwe begin
achter de boog zien we een groot aantal opgerolde wingerd ranken
als symbool voor het rotsgraf
dat graf is leeg
we zien ervoor een witte strook stof
daarop met een stroom van bloemen
het is feest!
nu moet gij allen vrolijk zijn
de bloemen zingen in de tuin
het lege graf verzwijgt het niet
de mond geopend voor het lied
de Heer is opgestaan!
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van BUITEN naar BINNEN
- orgelmuziek, ‘Dit is de dag die God deed rijzen..’ Psalm 118
- welkom en mededelingen
- uitleg bij de liturgische schikking
- stilte
- lied 640d cantorij / allen
lied 118: 8
- lied 640d allen
lied 118: 9
- lied 640d allen

(wij gaan staan)

- bemoediging
- lied 640d allen
- lied 118: 10
- lied 640d allen

(zie boven)
(wij gaan zitten)

- inleiding op de dienst
- lied ‘Hemelhoog’ 171: 1, 2
- Kyriëgebed
- Glorialied 624
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DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schrift
- woord voor de kinderen
- projectlied

- lezing Jesaja 51: 9 - 11
- lied 136: 1c, 6a, 11c, 13a
- lezing Lucas 24: 1 - 12
- lied 632: 1c, 2a, 3a
- uitleg en verkondiging
- orgel, ‘Christ lag in Todes Banden...’ Georg Philipp Telemann 1681-1767
- lied 625: 1c, 2a, 3a
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
rondgang, KerkInActie ‘Paascollecte Zending in Pakistan’

- orgel, ‘Fuge in G’ BWV 576 Johann Sebastian Bach
- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
- de kinderen komen terug
- tafelgebed
God, U zegenen wij en U danken wij van harte.
Wij danken U, dat U met ons bent
dat Jezus ons heeft laten zien
hoe we leven kunnen met U en met elkaar.
Wij danken U dat U Jezus door de dood hebt heen gehaald.
Hij leeft!
Nu weten wij: U laat ons nooit alleen.
Wij danken U God voor het brood dat we breken en delen.
Wij danken U voor de wijn.
Als we met elkaar wijn drinken weten wij dat het feest is,
want Jezus, uw Zoon, is bij ons.
Daarom zingen wij:
- lied 642: 1, 2
Bij de laatste maaltijd met zijn vrienden nam Jezus het brood,
hij brak het en zei: dit brood wordt gebroken om mensen
kracht te geven om verder te gaan. Zo is het ook met mijn
leven. Iedere keer als jullie samen zijn en het
brood breken, denk dan aan mij. Dat zal jullie helpen om
alles te doen wat ik je geleerd heb.
Toen Jezus de wijn inschonk, gaf hij nog een voorbeeld:
zoals de wijn wordt geschonken, zei hij, zo zal mijn
bloed vloeien als ik sterf. Ik vraag jullie om je te herinneren hoe ik geleefd heb en waarom ik gestorven ben,
telkens als jullie samen komen en wijn drinken.
Alles wat ik gedaan heb is dan niet voor niets geweest.
Ik blijf bij jullie horen en jullie bij elkaar. Dan weet ik
dat jullie mijn werk voortzetten.
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Zo denken wij aan zijn dood
en vieren wij dat hij leeft!
- lied 642: 5, 8
- gebed
Wij bidden U Heer, wilt U hier zijn met uw Geest.
Leer ons met andere mensen te delen wat we hebben,
zoals we met elkaar dit brood delen.
Dan wordt het leven een feest, dan zijn we op weg naar uw Koninkrijk,
en daar bidden we om zoals Jezus ons heeft geleerd:
- onze Vader
- we wensen elkaar de VREDE van Christus
- woorden bij brood en wijn
- delen van brood en wijn - cantorij, ‘Now the green blade risen...’ Alan Bullard *1947
‘Jubilate’
Samuel Wesley 1810-1876
- orgel, ‘Schmücke dich, o liebe Seele...’ Johann Sebastian Bach 1685-1750
BWV 654

- dankgebed
- lied 634
- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 17
wo 24 apr

20.00

Culturele Cie. ‘Sint-Catharijne’

Kaaistraat 29

vr

14.30

Gasthuiskring

Sint-Catharina Gasthuis

26 apr

_____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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