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Paastijd in de Ontmoetingskerk  

In de liturgie van de kerk gaat het er om dat wij deel gaan nemen aan het oude verhaal. 

Dat wij, al vierend, spelend, een plaats krijgen in het oude verhaal. Maar het verhaal van 

de Paastijd is wel héél bijzonder... In de Paastijd gedenken we immers de periode dat de 

Opgestane - als mens! - veertig dagen lang onder ons stervelingen heeft rondgelopen. En 

in dát wonderlijke verhaal zouden wij, stervelingen van hier en nu, een eigen plaats 

moeten vinden? 

Deze, onze, weerstand krijgt in de paasverhalen ondertussen volop ruimte. Ook in het 

Evangelie kunnen zelfs de mensen uit de nabije kring om Jezus heen de Opgestane maar 

nauwelijks waarnemen. Denk aan de bezoekers van het lege graf, volledig verward. Denk 

aan Maria in de tuin, die dacht dat het de tuinman was. Denk aan de Emmaüsgangers die 

uren met de Opgestane oplopen, al pratend, zonder hem te herkennen. Ja, achteraf… 

hoe brandde ons hart, terwijl hij tot ons sprak? Denk aan de leerlingen die zich 

wezenloos schrikken als Jezus ineens in hun midden staat. Raak mij aan, zo spreekt hij. 

En voor hun ogen eet hij tot hun verbijstering een visje. Zo onvoorstelbaar ‘in levende 

lijve tastbaar’ staat de gestorvene van Goede Vrijdag ineens midden voor hen, voor ons, 

in de Paastijd. Een confrontatie met het onvoorstelbare, nauwelijks waar-neembare.  

Dat. Zondag Mozes/profetie Antw. psalm Evangelie 

21-4 1e v. Pasen Jes 51, 9-11 Ps 118,15-24 Luc 24,13-35 

28-4 2e v. Pasen Gen 28,10-22 Ps 111 / 133 Luc 24,13-35 

5-5 3e v. Pasen  Jer 32,36-41 Ps 33, 1-11 / 30 Luc 24,35-48 

12-5 4e v. Pasen Num 27,12-23 Ps 100 Joh 10,22-30 

19-5 5e v. Pasen 

19.00 uur Credo 

Deut 6, 1- 9 Ps 145, 1-12 Joh 13,31-35  

26-5 6e v.Pasen 

16.30 uur Taizé 

Joël 2,21-27 Ps 67 Joh 14,23-29  

30-5 40e Paasdag, 

Hemelvaart 
Geen viering in de Ontmoetingskerk 

2-6 7e v. Pasen 

m.m.v. kinderkoor 

Kerkmuziekdagen voor 

de Jeugd 

1 Sam 12,19b-24 Ps 31, 1- 9 / 97 Joh 14,15-21 

9-5 50e Paasdag, 

Pinksteren 

Joël 2,28-32 Ps 104,25-35 Joh 20,19-23. 
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WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS 

 

Luiden van de klokken  

 De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze roepen ons toe:  

“Welkom in Gods huis!” 

We worden stil.  

Ruimte voor stil gebed 

Christus is niet in de wereld gekomen 

opdat wij Hem zouden begrijpen,  

maar opdat wij ons aan Hem vastklampen,  

opdat wij ons eenvoudig door Hem laten meeslepen 

in het ongehoorde gebeuren van de opstanding. 

Dietrich Bonhoeffer 

Muziek tot eer van God 

Kerkelijke begroeting        We gaan staan 

v.  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A. AMEN 

Bemoediging en drempelgebed 

v.   De Heer is opgestaan! 

G.   DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 

v.   Midden in dit leven 

spreekt hij ons aan,  

trekt met ons op,  

noemt ons bij name. 

k.   Hij eet met ons, 

brood, vis. 

Hij deelt met ons,  

Leven! 

v.   Gij, Opgestane, 

  in wie alle dood is overwonnen, 

G.  LEEF MET ONS MEE.  

  AMEN  

[Gedachtenis ] 
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Psalm of Openingslied  

Gebed om ontferming en lofzang 

 Gesproken kyriegebed en/of coupletten uit Wij zoeken hier uw 

aangezicht (LB281)  

 

2 Wanneer het donker ons verrast,  

houd ons dan in uw goedheid vast:  

Kyrie eleison! 

 

3 Verschijn ons als de dageraad,  

Gij, zon die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison! 

 

4 Gij roept ons met een nieuwe naam  

uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrie eleison! 

 

5 Dat ieder die zich tot U wendt  

de gloed van uw genade kent. 

Kyrie eleison! 

tekst Sytze de Vries 

melodie Bertram Luard Selby - WHITSUN 

jdzuu
Not For Public Release
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 Gloria : Alle eer en alle glorie (LB 305) 

   

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan! 

 

3 Alle eer en alle glorie geldt de Geest, die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, vlam die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed! 

tekst Sytze de Vries 

melodie Willem Vogel 

 

  

jdzuu
Not For Public Release

jdzuu
Not For Public Release
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BINNEN ZIJN 

 

Groet 

v.   De HEER zij met u 

A.  OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

Gebed van de zondag 

Tijd voor de kinderen 

Verhaal van Mirjam en Micha en lied van Mirjam en Micha  

In de Paastijd zingen we de ‘witte melodie’ (PARTY).  

De kinderen gaan ‘achter het kaarslicht aan’ naar de kinderdienst 

 We worden stil. 

1e lezing  Woorden van Mozes of van de Profeten 

Antwoordpsalm of Schriftlied  

Evangelie 

Antwoord Christus is waarlijk verrezen  

 

Preek 

Stilte 

Lied   

 

BINNEN EN BUITEN 

 

Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven 

Gebed over de gaven, voorbeden, stil gebed 
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Onze Vader 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit  

tot in eeuwigheid.   

Amen  

 

Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst de eventuele 

gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel. 

Oppaskinderen worden door hun ouders uit de oppasruimte gehaald. 

De kinderen uit kinderdienst en de jongeren uit de jeugdkerk komen terug. 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

We gaan staan 

Lied 

Zegen  

v.  Zegen, beantwoord met:  

A. 

 

 

 

Muziek 
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DE NIEUWE PAASKAARS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ontmoeten” 

Zoveel verschillende groepen die in onze 

kerk bij elkaar komen naast de zondagse 

dienst. Kleine kinderen, jeugd, jonge 

gezinnen, veertigers, ouderen, 

alleengaanden en alleenstaanden. In elkaar 

geïnteresseerd zijn, voor elkaar klaarstaan. 

De figuren op de kaars raken elkaar!   

Je hoort erbij.  

De kleuren spreken voor zichzelf. 

Bedacht door Maike Sikkema 

Uitvoering Wil Brouwer en Maike Sikkema 


