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Voor de dienst zingen we:



Tussentijds 169

De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.

Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.

En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.

Maar een engel sprak hen aan:
‘Die gij zoekt is opgestaan.’

‘Denkt toch aan zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.’

‘Hij, de grote mensenzoon,
gaat door’t graf heen naar zijn troon.’

‘Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.’

Lied 625

Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan,
nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot.

Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.

Zaad van God, verloren in de harde steen
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen-
heen is de nacht, de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven als het groene graan.



Lied 608

De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen-
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven!



Muziek

Paaskaars wordt aangestoken

De kaarsen worden aangestoken

Wijs: lied 632

Dit is de dag van het licht en van lente, nieuw leven,
van nieuwe adem, van geest die ons toekomst zal geven.
Dit is het uur dat ons doet zingen van vuur
aan dood en duister ontheven.

Wij vieren God als het licht in de mensen ontstoken,
de zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken.
Zij gaat ons voor, gerechtigheid is haar spoor,
tot vrede zal zijn ontloken.

Begroeting: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

Om goed te weten dat wij zijn geroepen tot vrede,
om niet verloren te zijn aan alleen maar dit heden,
om op te staan en nieuwe wegen te gaan,
is deze dag ons gegeven.

Introductie

Gebed

Zingen: Lied 601

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.

Lezing: Paasevangelie: Lucas 24: 1 t/m 12



Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf
met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter
dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze
het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er
twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en
bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende
bij de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie
gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd
aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen
herinnerden ze zich zijn woorden.

De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen
vertellen wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de
moeder van Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. Ze
vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en
geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om
te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol
verwondering over wat er gebeurd was.

Gedachten

Ode to the Joy (Melodie van Beethoven - Alle Menschen werden Brüder).

Joyful, joyful we sing freely
God of loving, Lord of Love
hearts unfold like flowers before thee
opening to the sun above
melt the clouds of pain and sadness
drive the dark of doubt away
giver of immortal gladness
fill us with the light of day

Teach us how to love each other
which our children did began
lift us that we help each other
brotherlove binds man to man
field and forest, vale and mountain
flow´ry meadow, flashing sea
singing bird and flowing fountain,
call us to be thankful now

Gebeden



Stilte
Onze Vader

Mededelingen
Gaven

Slotlied 634: 2

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in uw warme licht,
wil uw woord ons geven dat hier vrede sticht.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer.

Zegen

Toegift: Lied 624: 1, 2 en 3  ‘Christus onze Heer verrees’

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!

Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ‘t leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!



Nu is Hij der hemelen Heer,
halleluja!
Engelen jubelen Hem ter eer,
halleluja!

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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