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Paasmorgen | Belijdenis

NICOLAS ALQUIN: DE OVERBRENGER VAN HET LICHT

Pasen 2015
De kracht van uw liefde

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:
kerkblad Caleidoscoop | www. protestantskralingen.nl

predikanten:
ds Ilse Hogeweg | t: (010) 435 41 44 

e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl

ds Rian Veldman | t: 06 142 730 13
e: r.veldman@protestantskralingen.nl

Verwelkoming door gemeente 
[allen staan, tot aan de felicitatie]  

V:  Gemeente, draag deze geloofsleerlingen  
/ in uw gebeden

 en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
allen: Welkom kinderen van God
 welkom in de kerk van Christus
 wereldwijd en in ons midden

Vredegroet

Loflied, 416 
“Ga met God en Hij zal met je zijn”

[steeds regel 1 en 4 door cantorij; regel 2 en 3 door gemeente]

Felicitatie 

Dank en voorbeden

Collecte 1) Kerk 2) Children’s Sure House, Kiwangala

Slotlied 634: [allen staan]
“U zij de glorie”

Zegen [van st patrick]
beantwoord met gezongen “Amen” (3x)

Orgelspel: 
“Christ lag in Todesbanden” | J.S. Bach 

Er is gelegenheid de geloofsleerlingen die belijdenis 
hebben gedaan te feliciteren en elkaar te ontmoeten 
onder het genot van koffie/thee/limonade en wat 
lekkers.

EERSTVOLGENDE VIERINGEN:
Zondagmorgen 12 april, Pro Rege 10.00 uur

Ds Ilse Hogeweg
Zondagavond 12 april, Pro Rege, 19.30 uur

Taizé viering

MEDEDELINGEN
Zaterdag 11 april, Oecumenische Marathondienst
Op de vooravond van de Marathon van Rotterdam 
is er om 19 uur in Citykerk Het Steiger (Hang 17) een 
oecumenische marathondienst. Een spirituele war-
ming up. De dienst is toegankelijk voor deelnemers, 
supporters en belangstellenden. De dienst zal inter-
nationaal georiëneerd zijn, zodat ook internationale 
deelnemers de dienst kunnen volgen. De pastores 
Hubert Berbée en Guus Koelman (die al vele keren 
de marathon liep) gaan de dienst voor.

Donderdag 16 april, Bijbelkring Openbaring
Laatste keer dit seizoen dat de twee bijbelkringen bij 
elkaar komen. Onderwerp is ook het laatste hoofd-
stuk van Openbaring. Zoals altijd een kring om 14.30 
uur en een om 20.00 uur; beide in de Hoflaankerk

Zondag 19 april, Kerken gedenken de Sjoa.
Zie het uitgebreidere bericht in de Caleidoscoop van 
april en op de site protestantskralingen.nl
Plaats en tijd: Arminiuskerk (op de hoek van Muse-
umpark en Westersingel), 19 uur. 
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In deze viering zullen de volgende geloofsleerlingen 
belijdenis doen van hun geloof:
Cees Zwinkels, Harriëtte Ubels, Leonie Stapelkamp, 
Pjotr de Koning, Ralf Hillebrand (hij zal ook het sacra-
ment van de doop ontvangen), Stépha nie Hirschfeld 
en Theo Borgdorff 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

orgelspel: 
“Praeludium in F” | Georg Böhm 

Zingen vooraf van de volgende Paasliederen: 
Lied 630: “Sta op! – Een morgen ongedacht”
Lied 637: “O vlam van Pasen, steek ons aan”

Welkom en mededelingen door de ouderling 

Intocht van het Licht
Intochtslied: “Jezus U bent het licht” 
[lied uit taizé | bij binnenkomst geloofsleerlingen en ambtsdragers en 
het binnendragen van de paaskaars]

Stil gebed, bemoeding, drempelgebed:

v: Onze hulp is in de naam van de heer
allen: die liefde is en grond van ons bestaan
v: Gezegend zijt Gij,
 die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen!
allen: Dat wij leven in uw licht!
v: Die de weg van uw Zoon
 hebt bekroond met uw liefde;
allen: Dat wij leven in uw licht!
v: Lijf ons in in zijn leven,
 maak ons één tot zijn lichaam:
allen: Dat wij leven in uw licht!

v: Geef ons oog voor elkaar
 en zicht op uw Rijk:
allen Dat wij leven in uw licht!
v: En met Christus opstaan.
allen: Amen

Aanvangslied: 287: 1, 2, 3 en 5 [allen staan]
“Rond het licht dat leven doet”

Gebed om ontferming, 
afgesloten met gezongen lied 299e

“Kyrie- en Gloriahymne”
[bij het gloria gaan allen staan]

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Gebed ‘open handen’ voor paasmorgen 
door kind van deze zondag

zingen met de kinderen lied 635: 1, 2, 3, 6, 7 en 8
“De Heer is waarlijk opgestaan”

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing uit het Eerste Testament: Hooglied 3: 1 - 5

Zingen 636: 1 cantorij, 2 en 3 allen
“Liefde is licht, opnieuw geboren”

Lezing uit het evangelie volgens Johannes 20: 1 - 18

Zingen lied 631
“Tussen waken, tussen dromen”

Epistellezing 1 Johannes 4: 7 - 10

Zingen lied 838: 1
“O grote God die liefde zijt”

PREEK 

Zingen lied 891 
“Heer ik kom bij U | De kracht van uw liefde”

DIENST VAN HET ANTWOORD

Inleiding 
door geloofsleerlingen Theo en Stéphanie

Presentatie

Belijdenis [allen staan]
Wij allen hier aanwezig
uit kerk en buurt
de kring van vrienden en familie
verheugen ons met jullie.
Wij willen ons met jullie
afwenden van alle kwaad
en toewenden naar Christus.
Daarom zingen wij tegen alle kwade machten in 
in verbondenheid met de kerk van alle tijden 
 / en alle plaatsen:
 
Zingen 340 B, Apostolische Geloofsbelijdenis

“Ik geloof in God de Vader”

Gebed om de Geest

Belijdenis: 
afwending en toewending door geloofsleerlingen

Vraag:   (...) Wil je je afwenden van alle kwaad,
  van alles wat Gods wil weerstaat?
  En wil je je toewenden naar Christus
  en naar zijn Rijk dat komt?

Antwoord:  Ja, dat wil ik

Doop

Zegen voor de geloofsleerlingen


