Liturgie voor 1e Paasdag 2017

Voorganger
: ds. Wim Vermeulen
Ouderlingen van dienst : Christiana Naaktgeboren
Robin Zeeman
Diaken
: Marianne van der Geer
Koster
: Albert van Zanten
Muzikale medewerking : Gerrit Christiaan de Gier (orgel),
Rudolf Weges (trompet),
Cantiago o.l.v. Herman Mussche

Orgelspel Ostermorgen (uit: Der Tod und die Auferstehung Christi
Opus 54) | Otto Malling
Samenzang voor de dienst
Gezang 215
1

Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heilge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2

Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

3

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer,
halleluja!
Englen juublen Hem ter eer,
halleluja!

1

Gezang 207 vers 1,2,5 en 6 (koor), vers 10 (allen) en 11 (koor)
1

Hoort aan, gij die Gods kindren zijt:
der heemlen hoogste majesteit
verrees vandaag in heerlijkheid. Halleluja.

2

De drie Maria's daalden af
vroeg in de schemer naar het graf,
met zalf, waar elk haar liefde in gaf. Halleluja.

5

De vrouwen, naar het graf gegaan,
zegde een witte engel aan,
dat nu de Heer was opgestaan. Halleluja.

6

Aan de discipelen bijeen
was 't Christus zelve die verscheen
en vrede wenste als voorheen. Halleluja.

10

Zalig wie niet getwijfeld heeft
niet ziet en zich toch overgeeft
zijn deel is dat hij eeuwig leeft
Halleluja!

11

Wij vieren 't feest van Pasen weer,
en brengen alle lof en eer
aan onze opgestane Heer. Halleluja.

2

Most glorious Lord of life | John Rutter (koor, slotkoraal: allen)
Most glorious Lord of life, that on this day
didst make thy triumph over death and sin,
and having harrow’d hell, didst bring away
Captivity thence captive, us to win.
This joyous day, dear Lord, with joy begin,
And grant that we may for whom thou diddest die,
being with thy dear blood clean wash’d from sin,
may live forever in felicity.
And that thy love we weighing worthily,
May likewise love thee for the same again;
And for Thy sake, that all like dear didst buy,
with love may one another entertain.
So let us love, dear love, like as we ought.
Love is the lesson wich the Lord us taught.

3

Glorierijke Heer van het leven, die op deze dag
uw triomf behaalde op dood en zonde,
de hel plunderde en vandaar
de gevangenis gevangenen meevoerde, om ons te winnen.
Laat deze blijde dag, lieve Heer, met vreugde beginnen,
en geef, dat wij, voor wie U gestorven bent,
met uw kostbaar bloed schoon gewassen van de zonde,
voor eeuwig mogen leven in gelukzaligheid;
en dat wij, uw liefde op waarde schattend,
U van onze kant daarvoor evenzo mogen liefhebben;
en ter wille van U, die ons allen even duur hebt gekocht,
elkander met liefde mogen bejegenen.
Laat ons dus liefhebben, geliefde, zoals wij moeten;
liefde is de les die de Heer ons gaf.
Vertaling van het samenzangcouplet:
dag van de opstanding! Aarde, vertel het alom,
het Pascha van blijdschap, het Pascha van God.
Van de dood naar het eeuwige leven, van de aarde naar de hemel,
heeft onze Christus ons gebracht, met zangen van overwinning.

Amen.

4

Woord van welkom door de ouderling van dienst
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 98 vers 1 (allen), vers 2 en 3 (koor, onberijmd), vers
4 (allen)
1

Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Gebed van verootmoediging

5

Zingen Psalm 70 vers 2
2

Laat die U zoeken in hun nood
verheugd een vrolijk lied beginnen.
Laat allen die uw heil beminnen
voortdurend zingen: God is groot!
Maar ik ben arm, zie mijn ellende.
Haast U tot mij, bevrijd mij, HEER!
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer,
maar spoed U om mijn lot te wenden.

Gods gebod
Zingen Weerklank 422 vers 1 (koor), vers 2 en 3 (allen), vers 4
(koor), vers 5 (allen)

6

2

Woord dat vlees werd, ons onthulde,
hoe God bij ons woont,
Die een kribbe hoger achtte,
dan een hemeltroon:
God heeft U een Naam gegeven,
boven alle namen uit.

3

Knecht, gehoorzaam tot het einde,
als een lam geslacht,
die door uw geduldig lijden
ons tot leven bracht:
God heeft U een Naam gegeven
boven alle namen uit!

4

Hogepriester zelf, de tempel
en het offerlam,
die de zonden van de wereld
zwijgend op zich nam:
God heeft U een Naam gegeven
boven alle namen uit.

5

Altijd is Uw lof gezongen,
hield Uw naam zijn kracht.
Blijf ook stralen in de ogen,
van een nieuw geslacht:
God heeft U een Naam gegeven,
boven alle namen uit.

7

Moment met de kinderen
Kinderlied De Heer is waarlijk opgestaan
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Maar een engel sprak hen aan:
Die gij zoekt is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
1e Schriftlezing Mattheüs 28 vers 1 t/m 7
1

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde,
kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken.
2
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer
daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging
erop zitten. 3Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als
sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5De

8

engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat
jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, hij is immers
opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij
gelegen heeft. 7En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is
opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor
naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’

Zingen Gezang 631 vers 1 (NLB)

2e Schriftlezing Mattheüs 28 vers 8 t/m 15
8

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn
leerlingen te gaan vertellen. 9Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet
en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en
bewezen hem eer. 10Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders
vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’
11

Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers
naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd
was. 12Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een
flinke som geld te geven 13en hun op te dragen: ‘Zeg maar: “Zijn

9

leerlingen zijn ’s nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald
terwijl wij sliepen.” 14En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen
wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.’
15
Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op
de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.

Zingen: Gezang 631 vers 2,3 en 4 (NLB)
2

Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

3

Uit een sprakeloos verleden,
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

4

Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.

Verkondiging

10

Cantiago Thy arising | Bob Chilcott
I got me flowers to straw thy way;
I got me boughs off many a tree:
But thou wast up by break of day,
And brought’st thy sweets along with thee.
The Sunne arising in the East,
Though he give light, & th’ East perfume;
If they should offer to contest
With thy arising, they presume.
Can there be any day but this,
Though many sunnes to shine endeavour?
We count three hundred, but we misse:
There is but one, and that one ever.
Ik haalde bloemen om te strooien,
Te strooien op uw pad, ik haalde takken van
menige, menige boom, maar gij waart
op(gestaan) bij de dagenraad, en bracht
zelf uw (eigen) lieflijkheden met u mee.
De zon, opgestaan in het Oosten, hij
geeft wel licht, en het Oosten geeft geur,
maar zij, als zij zouden willen wedijveren
met uw opstanding, dan zijn ze overmoedig.
Kan er ooit een dag zijn als deze,
al trachten vele zonnen te schijnen?
We tellen er driehonderd, maar tevergeefs;
er is er maar één, maar één en
wel voor altijd.
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Zingen: Psalm 96 vers 1,2 en 3
1

Zingt voor den HEER op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

2

God gaat de goden ver te boven,
die ijdle waan die heidnen loven.
Hij heeft de hemelen gesticht,
van luister is zijn aanschijn licht.
Zijn kracht vervult de heilge hoven.

3

Geeft aan den HEER, alle geslachten,
geeft aan den HERE lof en krachten.
Gij volken, roemt zijn grote naam,
komt in zijn heiligdom tezaam,
looft Hem, den Heer der hemelmachten.

Collecte:
1. Wijkdiaconie
2. Kerkdiensten Zorgcentra Utrecht
Muziek tijdens de collecte Alegro en Vivace uit Concerto in D |
G. Ph. Telemann
Dankgebed - voorbede – Onze Vader
Zingen Gezang 218 vers 1, 2, 3 en 8
1

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
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2

Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

3

Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

8

't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Zegen
Orgel en trompet Enkele paasliederen
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Naast de kerkdiensten op zondag organiseert de Jacobikerk diverse breed
toegankelijke activiteiten. Wees van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen!
Voor alle activiteiten geldt: de meest actuele informatie vind je op
www.jacobikerk.nl. Ook kun je altijd contact opnemen met ds. Wim Vermeulen,
onze missionair predikant: wpvermeulen@hotmail.com of 06-11204797.
Wil je (opnieuw) kennismaken met de kernpunten van het christelijk
geloof? Overweeg dan eens een alphacursus. De nieuwe cursus start
in september 2017. Meer informatie en opgave via
alpha@jacobikerk.nl.

Bekende gastsprekers laten hun licht schijnen over een actueel thema
en gaan in gesprek met het publiek. De gratis toegankelijke
Jacobidebatten zijn inmiddels een begrip in de stad. Houdt voor meer
informatie www.facebook.com/ jacobidebat, twitter@jacobidebat of
www.jacobikerk.nl in de gaten.
Kleinschalige, informele en verstilde samenkomst op de drempel van
de nieuwe werkweek in het Zuiderkoor van de kerk. Bezinning,
ontmoeting, rustgevende muziek en een Bijbellezing met duidelijke en
praktische uitleg. Ook zeer toegankelijk als je niet zo met naar de kerk
gaan vertrouwd bent. Iedere zondagavond om 19.30. Voor en na
afloop koffie, thee en gelegenheid voor ontmoeting.

Help, ik ben het
kwijt

Stel, je bent keurig netjes kerkelijk opgevoed, je noemde jezelf altijd
best wel of heel erg gelovig, maar de laatste tijd knaagt het. Je kunt er
niet eens echt de vinger op leggen, maar de innerlijke afstand ten
opzichte van kerk, geloof en God groeien en je hebt steeds vaker het
gevoel dat je ‘het’ kwijt bent. Als je dat herkent en je wilt er iets mee,
meld je dan middels een berichtje via wpvermeulen@hotmail.com of
06-11204797. Op 18 april, 2 mei en 16 mei ontmoet ik je graag om er
samen mee aan de slag te gaan. Een cursus wil ik het niet noemen.
Wel gaan we samen je vragen grondig analyseren en mogelijke
antwoorden verkennen.
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Student@
Jacobi

Student@Jacobi is het studentenplat-form van de Jacobikerk.
Student@Jacobi organiseerde in maart 2017 weer drie avonden
rondom een dwarse christelijke denker, dit keer de Deense filosoof
Sören Kierkegaard. De eerstvolgende activiteit is een studentendienst
op zondag 11 juni om 17.00 in de Jacobikerk.
YUPJacobi voor Young Urban Protestants en biedt een gevarieerd
programma voor 20’ers en 30’ers die betrokken zijn bij of nieuwsgierig
naar de Jacobikerk. Het doel van de activiteiten is om op een
laagdrempelige manier andere mensen die betrokken zijn bij de
Jacobikerk te ontmoeten en leuke dingen met elkaar te ondernemen.
Ongeveer een keer in de maand organiseren we een ontspannen
activiteit. Meer weten? Neem contact met ons op via
yupjacobi@gmail.com of word deelnemer van de Facebookgroep ‘YUP
Jacobi’
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