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Paasmorgen, 17 april 

De voorbereiding 

De klok wordt geluid  

Stilte 

"Christ lag in Todesbanden" (zie lied 618), Georg Böhm (1661-1733) 

De kaarsen worden ontstoken 

Onze hulp: 291d 

De Introïtuspsalm van Pasen: 139d (voorzang, herhaling: allen)  

Inleiding / Kyriegebed 

Bij wijze van Kyrie en Gloria: 281 – 1, 3, 4, 6, 7 en 8 (1 en 6 voorzang)  

De Schriften gelezen, gezongen en overdacht  

v De Heer zal bij u zijn 
g De Heer zal u bewaren. 

Zondagsgebed 

 

Profetenlezing, Jesaja 25, 6 – 9 (uit de Herziene Statenvertaling)  

6 De HEERE van de legermachten zal 
op deze berg voor alle volken 

een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, 
een feestmaal met gerijpte wijnen, 

met uitgelezen gerechten vol merg, 
met gezuiverde gerijpte wijnen. 
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7 En Hij zal op deze berg verslinden 
de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, 

en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. 
8 Hij zal de dood voor altijd verslinden, 

de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen 
en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, 

want de HEERE heeft gesproken. 
9 Op die dag zal men zeggen: 

Zie, d it is onze God; 
wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. 

 

Hallelpsalm: 118: 1, 8 en 9  

De Schriften gelezen, gezongen en overdacht 

Evangelielezing, Johannes 20, 1 – 18  (volgens NBG ’51) 

1 En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker 
was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. 2 IJlings kwam zij 
dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij 
hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben 
neergelegd. 3 Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich 
naar het graf; 4 en die twee liepen samen snel voort; en de andere discipel liep 
vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf, 5 en zich 
vooroverbuigende, zag hij de linnen windsels liggen; hij ging echter niet naar binnen. 
6 Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende, en hij ging het graf binnen en zag de 
windsels liggen, 7 maar de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij 
de windsels liggen, doch opgerold, terzijde op een andere plaats. 8 Toen ging ook de 
andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het 
en geloofde; 9 want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest 
opstaan. 10 De discipelen dan gingen weder naar huis. 11 En Maria stond buiten dicht 
bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, 12 
en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan 
het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. 13 En zij zeiden tot haar: 
Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Om dat zij mijn Here weggenomen 
hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben. 14 Na deze woorden 
keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was. 15 Jezus 
zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de 
hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, 
waar gij Hem Hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen. 16 Jezus zeide tot haar: 
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Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil 
zeggen: Meester! 17 Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 
opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar 
mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. 18 Maria van Magdala ging heen 
en boodschapte de discipelen, dat zij de Here had gezien en dat Hij haar dit gezegd 
had. 

Lied 436: 1 (vz), 2 - 4 (uit ‘Church Hymnary’;  T  Michael Saward  |   M  John Barnard) 
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Preek 

Lied 632 

Gaven en gebeden  

Collectes: zie Bij de dienst.  Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang.  
Overmaken kan ook:  NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse 
Wijkgemeente Tabor o.v.v. de bestemming 

Voorbeden, de intenties steeds besloten met  

Acclamatie 367d  

Lied 624 (gemeente gaat staan)  

Heenzending en zegen  

 

"Heut' triumphieret Gottes Sohn" (zie lied 622), BWV 630, Johann Sebastian Bach 

(1685-1750). 

 (gemeente gaat zitten)  
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Bij de dienst 

Bent u voor het eerst in de Taborkerk: weet u welkom! En schiet eventueel een 

ouderling aan (als hij/zij dat zelf al niet omgekeerd heeft gedaan), voor nadere 

kennismaking en informatie. Na de dienst is er gelegenheid  nog wat na- en bij te 

praten, onder het genot van een kop koffie of thee. 

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor Imani, Kenia 

In Nairobi, Kenia, is het bestaan van het kindertehuis  Imani  nog steeds meer dan 
broodnodig. Nog steeds worden er kinderen te vondeling gelegd, afgestaan omdat de 
ouders niet voor hun kinderen kunnen zorgen, nog steeds zijn er weeskinderen en 
kinderen die ziek zijn of een handicap hebben. De Stichting Imani vangt al deze 
kinderen op. Het feit dat de politie van Nairobi kinderen aflevert bij het huis geeft wel 
aan de overheid het volste vertrouwen heeft in de zorg die de kinderen in Imani 
krijgen.  
Het leven wordt echter steeds moeilijker in Kenia: er heerst een vreselijke droogte. 
De oogst is mislukt. Velen lijden honger. Alles wordt duurder. De oorlog in Oekraïne 
wordt ook hier gevoeld. Er is een tekort aan zonnebloemolie en graan. Economisch 
gaat het heel slecht in Kenia. Dat ondervinden de donors van Imani ook. Zij kunnen 
zelf het hoofd bijna niet boven water houden. Gevolg: minder inkomsten voor het 
kinderhuis. 
Daarom bevelen we deze collecte dan ook van harte bij u aan. Onze bijdragen zijn 
letterlijk broodnodig. 
 

De tweede collecte  is voor de wijkkas van onze wijkgemeente Tabor. 
 

Overmaken kan ook:  NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse 
Wijkgemeente Tabor o.v.v. de bestemming. 

De bloemen  

uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens van de gemeente  

Volgende week 

In de dienst op 24 april gaat drs. Joop Zuur (Den Haag) voor.  
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Voorganger : Ds. Gerben H. Westra Lector : Megchelien v.d.Broek 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

 

  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 


