Liturgie ZONDAG 17 APRIL 2022
OOSTERKERK SNEEK
‘Pasen, keerpunt in de tijd’
Hartelijk welkom in de Oosterkerk! Vandaag is
het Pasen! Het feest waarin het hart klopt van het christelijk geloof. Het kan zo donker niet zijn of God geeft een nieuw begin.
Met de huidige dreigende oorlogsituatie in Europa in ons achterhoofd beginnen we deze dienst met enkele liederen die eerst
nog wat ingetogen van aard zijn. Maar daarna mag toch een
opgewekte hoge toon van hoop en uitzicht de overhand gaan
nemen. We zijn heel blij dat we daarvoor vanmorgen een prachtig orkest in ons midden hebben. Het is één orkest, maar het
bestaat uit twee verenigingen. Fanfareorkest CMV Harmonie
Sneek werkt sinds september vorig jaar samen met de fanfare
CMV Excelsior uit Scharnegoutum. Door die samenwerking
kunnen ze als een complete fanfare naar buiten treden. De fanfare staat onder leiding van Arend Gerds. In samenwerking met
onze eigen zeer gewaardeerde organist Bob van der Linde dragen zij met hun muziek en begeleiding graag bij aan de verhoging van de feestvreugde op deze toch al feestelijke en bijzondere dag! Een goede dienst en een opgewekt Pasen gewenst!
Fedde Welbedacht
Muziek van het orkest
Welkom
Terwijl de Paaskaars wordt binnengebracht zingen we
Lied 598 – ‘Als alles duister is’ (enkele malen herhaald):
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
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Aanvangswoord en groet:
Voorganger
Allen

: De Heer is opgestaan!
: De Heer is waarlijk opgestaan!

Voorganger
Allen

: Onze hulp is in de naam van de Heer
: de Eerste, de Laatste, de Levende,
de Vader, de Zoon en de Geest.
Halleluja! Amen.

Lied 599 – ‘O diepe nacht die ons omringt’
599:1
O diepe nacht die ons omringt,
de wereld in uw duister dwingt,
het licht van Christus kleurt de lucht,
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.
599:2
De aarde die in ’t donker lag,
komt in zijn zonlicht aan de dag.
Alles krijgt kleur en glans en licht
in ’t stralen van zijn aangezicht.
599:3
U Christus kennen wij alleen,
U zoekt ons zingen, ons geween.
Zie ons in eenvoud voor U staan,
o Heer, neem onze harten aan.
599:4
Zoveel is zwart van kwaad en pijn.
Maak door uw licht de wereld rein.
O ster die in de hemel staat,
verlicht ons met uw licht gelaat.
599:5
Aan God de Vader in zijn troon,
en aan zijn eengeboren Zoon,
zij met de Geest wiens troost ons leidt,
de lof en eer in eeuwigheid.
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Kyriëgebed met acclamatie: ‘
Wek uw kracht en kom ons bevrijden’ (refrein Lied 295)
Projectlied: ‘Wij gaan op reis’
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Leeg is het graf, maar hoe helder de morgen!
Zinloos de steen, want Jezus leeft!
Hij gaat ons voor en wij die Hem volgen
vieren het leven dat Hij met ons deelt.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Gesprek met de kinderen
Lezing uit de bijbel: Johannes 20: 1-18
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker
was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de
steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg,
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.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het
graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende
vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.
Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen,
maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon
Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen
doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt
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had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op
een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het
eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en
geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen
dat Hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.
Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich
naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren
zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van
de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer
weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan,
maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘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.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om
en zei: ‘Rabboeni!’ (Dit Hebreeuwse woord betekent
‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet
opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg
tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria van
Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb
de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar
gezegd had.
Lied ‘Het pure witte licht’
(Tekst: Marijke de Bruijne / Melodie: Lied 650)
Het pure witte licht
van Gods aanwezigheid
is als een bliksemschicht,
een keerpunt in de tijd.
In stilte, ongezien
en stralend, onverwacht,
herrijst de Levende
uit dood en donk’re nacht
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De kruiden van de dood,
zij kunnen weggedaan.
De Opgestane leeft
en spreekt Maria aan.
De werk’lijkheid van God
breekt in ons leven in
als ruimte, perspectief,
geeft alles nieuwe zin.
Waar leven triomfeert,
het dode overwint,
daar bloeit de wereld op
en heel de schepping zingt.
Waar Pasen wordt gevierd
is dood voorbijgegaan,
daar wortelt weer de hoop
in ’t menselijk bestaan.
Overdenking
Lied 642 –‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’, 1, 2, 3, 4 en 8
642:1 allen
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
642:2 vrouwen
Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
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642:3 allen
Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.
642:4 mannen
Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.
642:8 allen
’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
Gebeden
Muziek van het orkest
Lied 634
634:1
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!
634:2
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!
Zegen
Orgelspel
6

Zondagsbrief Oosterkerk Sneek
Inleveren kopij vóór a.s. donderdag 9.00 uur
Bij: Durk Dam d.dam@planet.nl
Zondag 17 april 2022
Kerkdienst 9.30 uur
Voorganger
Organist
Medewerking
Ouderling van dienst
Lector
Kosters
Beamer
Beeld

Pasen
: ds.Fedde Welbedacht
: Bob van der Linde
: cmv “Harmonie” en cmv “Excelsior”
: Harmien van der Wal
: Jannie Hofstee
: Inge van Schuijlenburg en
: Roelof Dijkstra
: Henk Jan Bouwers
: Henk Kouwenhoven

De 1e collecte is voor Kerk in Aktie
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45

De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Aede Kuiper Lijsterbeslaan 4
Uit de gemeente
In de afgelopen periode is overleden:
Erik Klasen, Penningkruid 67,
op de leeftijd van 41 jaar.

Na de dienst is er koffie of thee voor iedereen
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