Orde van Dienst PASEN, 4 april 2021
Thema: “Tussen wonderen”
Voorganger:
Ds. Wim Jansen
Veere

Welkom & Lezen:
Gerda Vreeke

Orgel / Vleugel:
Rien Balkenende

Kostersdienst:
Joke Homan

Beeld & Geluid:
Joke Homan/
Johan Klumpenaar

Orgel / Pianospel
Welkom en mededelingen door Simone
We luisteren naar lied 601: 1
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
We zijn stil voor het heilige
Bemoediging:

We vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde.

Groet:

De vrede van Christus met u allen, amen

We luisteren naar lied 601: 3
3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Stilte en Gebed

We luisteren naar lied 598
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.
Opstapje naar het thema:
“De avonturier die geen avonturen beleefde”
We luisteren naar lied 610: 1 en 4
1. Zo dor en doods
zo levenloos
verlamd, uiteen geslagen,
zonder hoop en zonder troost
slijten wij onze dagen.
4. Kom dan en spreek
uw woord en breek
zo onze graven open.
Wil ons met de geesteskracht
van uw adem dopen.
Lezingen door Simone
Johannes 20:1-10, Opstanding
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. Ze 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.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze
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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 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. 1De leerlingen gingen terug naar huis.
We luisteren naar lied 629:1 en 2
1. Ik ben in mijn hof gekomen,
tot mijn lust, tot mijn lied,
zinge het lover,
de wind is in de bomen.
Halleluja is mijn lied.
2. Ik ben in mijn hof gekomen,
o mijn zuster, mijn bruid,
Ik neem de mirre,
de specerij, de honing,
vrienden, drink en wees verblijd!
Johannes 20:11-18
Maria stond nog 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
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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!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘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.’ Maria 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.
We luisteren naar lied 629: 3 en 4
3. Ik ben aan de greep ontkomen,
van de dief, van de nacht,
sterk is de liefde,
geen grendel kan haar tomen,
Ik brak door de dodenwacht.
4. Ik heb hart en ziel gevonden
in het diepst van de nood,
Ik was gebonden,
gekwetst door vele wonden,
Ik was weerloos totterdood.

Niet bijbelse lezing – A. den Doolaard:
We hebben tussen wonderen geleefd en we hebben het niet begrepen.
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We luisteren naar lied 629: 7
7 Ik ben in mijn hof gekomen,
tot mijn zuster, mijn bruid:
hemel op aarde,
de hemel is mijn woning,
aarde, breek in jubel uit!
Overdenking: “Tussen wonderen”
Orgel / Pianospel
Gebeden (met stilte en Onzevader)
We luisteren naar ons slotied 625:1 en 3
1. Groen ontluikt de aarde
uit het slapend graan,
nu de zon de zaden
roept om op te staan.
Liefde staat op,
wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren,
halmen, vol en groot.
3. Zaad van God, verloren
in de harde steen,
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen,heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.
Zegen: Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen.
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Orgel / Pianospel
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Inzameling der gaven:
In verband met de corona-maatregelen wordt er niet gecollecteerd,
maar u kunt uw bijdragen als volgt overmaken:
Voor de Diaconie is vandaag het doel:
“Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid Afrika”
uw bijdrage svp naar IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457
tnv Kerk in Aktie, mvv het bovengenoemde doel.
Voor de Koorkerkgemeenschap:
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595

t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap
U kunt de dienst live volgen op het Internet.
Het is ook mogelijk om later te kijken. Hoe?
Stap 1: ga naar de site www.kerkdienstgemist.nl
Stap 2: vul in bij ‘Zoek kerk’: Koorkerk
Klik vervolgens op het groene rondje
Stap 3: klik op de foto van de Koorkerk
U kunt nu kiezen om eerdere uitzendingente bekijken,
of om de live-uitzending te volgen.
Volgende vieringen / activiteiten:
11 april:
18 april:
25 april:
2 mei:

ds. Erik Jan Tillema
ds. Wim Jansen
ds. Kim Magnee
ds. Chris Vonck

7

