Luisterdienst op Stille Zaterdag, 11 april 2020 (Paaswake)
Protestantse Gemeente Maassluis,
Groote Kerk, 21.00 uur
U wordt uitgenodigd om van tevoren een kaars en lucifers klaar te zetten voor de intocht en lof van het licht en een
schaaltje met water voor de doopgedachtenis.

Intocht en lof van het Licht
- Stilte
- De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken
- Lied: Lied 601:
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.

2.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

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.

- Uitnodiging om thuis een kaars aan te steken en voor het raam te zetten
Dienst van het Woord
- Gebed
- Eerste Schriftlezing: Exodus 13: 17- 15: 1a
- Lied: Lied 151: 1, 3 en 5:
1.

Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag,
het komt aan de dag.
Zijn hand is verheven, zijn hand die bevrijdt,
zijn hand die zijn volk heeft geleid.
De God onzer vaderen wordt heerlijk bekend.
Wij prijzen zijn naam in zijn heilige tent.
Hij heeft ons verlost en Hij ging met ons mee
en wie ons vervolgden wierp Hij in de zee
met vliegende vaandels en blinkende zwaarden,
met wagens en paarden.

3.

Wie is er, o Here, ter wereld als Gij?
Wie komt U nabij
in heilige luister, in reddende macht
die wonderen tot stand heeft gebracht?
Wij moeten U loven met hart en met mond,
want Gij zult ons brengen naar heilige grond.
Uw liefde bereidt ons een veilig gebied.
Uw dreigende vinger verwijst naar het niet
de vliegende vaandels en blinkende zwaarden,
de wagens en paarden.

5.

Ik zing voor de Heer. Hij is koning voorgoed
en dwars door de vloed
geleidt Hij de zijnen. Zijn goddelijk spoor
gaat zelfs in de zee niet teloor:
de zee van zijn toorn die de zonde verzwelgt,
het water en bloed dat de zonden uitdelgt.
Zo gaat het van doodszee naar levensjordaan
en zingende moeten het water in gaan
met slaafse ellende en vorstelijke waarde
de mensen der aarde.
- Tweede Schriftlezing: Matteüs 28: 1-10
- Lied: Lied 637:

1.

O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2.

De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3.

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4.

Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Doopgedachtenis
- De doopvont wordt met water gevuld
- Lied: Lied 351:
1.

In U zijn wij begrepen, in U zijn wij gedoopt.
Uw dood wordt ons ten teken, uw leven onze hoop.
Nu weten wij voorgoed: Gij zult ons nooit begeven,
uw lichaam is ons leven, uw offer is ons bloed.

2.

Wij zijn in U begraven, wij staan met U rechtop.
Wij zijn niet langer slaven, maar kinderen van God.
Een wereld zijn wij oud, maar nieuw als deze morgen,
geboren ongeborgen, verloren tot behoud.

3.

De dood van één voor allen werd vruchtbaar in de tijd,
het zaaizaad is gevallen, het loopt op oogsten uit.
De zondvloed is voorbij, ziedaar de nieuwe oever,
een duif koert in het lover, dit is de overzij.
- Hernieuwing van de doopgelofte:
Wij willen, in Jezus gedoopt en met zijn opstanding vergroeid,
ingelijfd zijn in de gemeenschap van Christus.
Wij willen als gemeenschap van vele stemmen en kleuren
samen in Gods Naam leven van zijn liefde
als mensen van het Koninkrijk en zijn gerechtigheid.

U wordt uitgenodigd om met water het voorhoofd aan te raken.
Dienst van de gebeden
- Voorbeden en gesproken Onze Vader
Besluit van de viering
- Slotlied: Lied 608:
1.

De steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht;
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

2.

De ballingen keren,
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen –
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

3.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen

en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
- Zegen
- Uitleidend orgelspel

THUISCOLLECTE:
U kunt thuis uw bijdrage overmaken.
Ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte voor informatie over de collecte en hoe u kunt
bijdragen.

