
Remonstrantse kerk Alkmaar 4 april 2021 10.15 uur

Voorganger: ds. Gerdienke Ubels
Organist: Jan Zwart
Zangers: Anita Boekelaar en Caren Polderman
Lector: Ineke de Jonge
Kerkenraad: Pauline van Veen

Pasen

Orgelspel Lied 624 "Christus, onze Heer verrees" (bew. Jan Kroeske)

Zingen: Lied 458 Zuivere vlam
Zuivere vlam, verdrijf met je licht
De schaduw van de dood.

Ontsteken van het licht

Welkom en mededelingen

Lied 600: Licht ontloken aan het donker tekst: Sytze de Vries

1. Licht, ontloken aan het donker, melodie: Willem Vogel

licht, gebroken uit de steen,

licht, waarachtig levensteken,

werp uw waarheid om ons heen!

2. Licht, geschapen, uitgesproken,

licht, dat straalt van Gods gelaat,

licht uit licht, uit God geboren,

groet ons als de dageraad!
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3. Licht, aan liefde aangestoken,

licht, dat door het donker brandt,

licht, jij lieve lentebode,

zet de nacht in vuur en vlam!

4. Licht, verschenen uit den hoge,

licht, gedompeld in de dood.

licht, onstuitbaar, niet te doven,

zegen ons met morgenrood!

5. Licht, straal hier in onze ogen,

licht, breek uit in duizendvoud,

licht, kom ons met stralen tooien,

ga ons voor van hand tot hand!

Bemoediging en groet

Antwoordlied: Zuivere vlam
Zuivere vlam, verdrijf met je licht
De schaduw van de dood.

Stilte

Gebed

Introductie bij de lezingen

Lezing: Psalm 126

Lied 608: De steppe zal bloeien tekst: Huub Oosterhuis

melodie: Antoine Oomen

1. 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

2. De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
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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.

Lezing: Johannes 20: 1-18

Lied 626: Ik zoek mijn heer tekst: E.L. Smelik
melodie: Jaap Geraedts

1 Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg,
de lente bloeit maar antwoordt niet.
Er is geen troost voor mijn verdriet:
de Heer is weg!

2 Wie ik ontmoette sprak ik aan,
de eng'len wenkten bij het graf,
maar niemand die mij antwoord gaf.
Waar is Hij dan?

3 Daar komt een man. De hovenier!
– mijn ogen zijn van tranen blind –
‘Wijs mij de plaats, waar ik Hem vind.
Hij is niet hier.’

4 ‘Maria!’ zegt Hij, en terstond,
ik zag Hem niet, maar aan zijn stem,
dezelfde steeds, herkend' ik Hem,
toen Hij mij vond.

8     De Heer is waarlijk opgestaan!
Dat weten wij, dat zingen wij.
Hij leeft! Hij komt tot u en mij:
Hij raakt ons aan!

Overweging

Stilte

Orgelimprovisatie uitmondend in Lied 833 "Neem mij aan zoals ik ben"

Gebeden en stil gebed
Acclamatie: Lied 368f: God van leven en licht
God van leven en licht, maak alles nieuw,
Halleluja

Onze Vader
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Slotlied 634: U zij de glorie

1 U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Uitzending en zegen

Orgelspel Lied 622 "Nu triomfeert de Zoon van God" (Bach-koraal)

Collectedoel: Toermalijn/Tshistië Kloetshi. Onze gemeente heeft een ‘eigen’ diaconaal
project waarvoor we regelmatig collecteren. Een aantal jaar geleden heeft Remco van der
Plaat in Moskou het dagcentrum Toermalijn voor geestelijk gehandicapte jongeren kinderen
en jongvolwassenen opgezet. Inmiddels is de aandacht verplaatst naar een zogeheten
Camphillgemeenschap: ‘Tshistië Kloetshi’, in de omgeving van Smolensk (Rusland).
Uw bijdrage kan overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de Remonstrantse
gemeente Alkmaar, NL30 INGB 0000.23.36.38


