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Muziek

Paaskaars wordt binnengebracht

Lied 601: 1

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaar genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Begroeting: ‘De Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan!

Lied 601: 2

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Introductie

Lied 659: 1,4 en 6

Gebed
.
Lied 632: 1

Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.



Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

Lezing: Paasevangelie: Johannes 20: 11 t/m 18

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en
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.
‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald
en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Na deze woorden keek ze
om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘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.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en
zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent: ‘meester’.) ‘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.’ Maria 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.

Lied 641: 1 en 8

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook gaan of staan.

‘t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Gedachten



Muziek of zang

Gebeden
Stilte
Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Slotlied, lied 791:  Liefde eenmaal uitgesproken

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Zegen

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Muziek: U zij de glorie



Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in Kampen
en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een ander
kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een minimumbedrag
van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie:
secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties heeft, kunt
u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!
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