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'Praeludium in G' BWV 541 van J.S. Bach

Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken
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Bemoediging:
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4 april 2021

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed: Opgestane Heer,
tot het uiterste ging Uw weg,
van liefde en verzoening.
Toch laten wij ons moeilijk overtuigen
van uw diepste bedoelingen met ons.
Wentel de steen van ons hart,
opdat wij opstaan voor Uw aangezicht! Amen
Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 11
Groet
Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' klinkt er telkens:

HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U
Gloria:
‘Het wonder achter de steen…

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 630

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
Moment met de kinderen

Voorgangers:
Ouderling van dienst:
Organist:
Met medewerking van:

ds. Elsje Braam en ds. Annemieke de Bruijn
Nettie Boon
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij (zij zingen alle liederen)

Uitgezonden vanuit de Grote of Barbarakerk

10.00 uur
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het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13‘Waarom
huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet
niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om en zag ze
Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘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.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’
(Dat betekent ‘meester’.) 17‘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.’ 18Maria 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.

DE SCHRIFTEN
Lezing: Jesaja 25: 6-9
6

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
7
Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8
Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.
9
Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’

Orgelspel

Lofprijzing: lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

'Heut triumphieret Gottes Sohn' BWV 630 van J.S. Bach

Evangelielezing: Johannes 20: 1-10

Geloofsbelijdenis: lied 632
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Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit
Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie
Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten
niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op
weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit,
sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag
de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon
Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de
doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart
opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij
het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit
de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen
gingen terug naar huis.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'
Collecten: Gecombineerde collecte voor een project van Kerk in Actie in Indonesië
(60%) en voor de kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

634

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel

'Fuga in G' BWV 541 van J.S.Bach

* De link naar de kerkdiensten via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg

Lied: 627
Evangelielezing: Johannes 20: 11-18

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst [de datum van de dienst]'
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Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12en
daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij
3
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