
Pasen 
anno Domini 2019 

zondag 21 april 

een dienst van Schrift en Tafel 

Liturgische bloemschikking 

De schikking van deze dagen ligt in de lijn van de kindernevendienst. Daar bouwen de 
kinderen met elkaar de stad Jeruzalem, het huis van de Heer. Zo is in deze schikking een 
eivormige basis gekozen. Een schaal staat als een huis om het nieuwe leven dat ontstaat, het 
biedt bescherming. Wij vieren de opstanding van de Heer. 

Verrezen 

Verrezen uit de dood! 
Dit wonder is zo groot, 

hoe zal ik, Heer, die dag naar waarde schatten? 
Want daaraan ging vooraf 

het lijden en het graf, 
een duisternis, een diepte niet te vatten. 

U kwam in majesteit 
als winnaar uit de strijd 

door uit de dood als koning te verrijzen. 
Nu zeg ik elke keer: 
U geef ik alle eer, 

in eeuwigheid wil ik Uw liefde prijzen! 

Uit: Het licht overwint van Hermien Henning 

Symboliek kan voor iedereen anders zijn. Wij geven van een aantal elementen de betekenis 
die wij ervaren bij deze bloemschikking: 
• De schaal bekleed met berkenblad: het huis, teken van bescherming, veiligheid. 
• Zwarte binnenkant: het sterven, de dood. 
• Twee delen: als stenen voor een graf dat geopend wordt. 
• Lentebloemen: het licht, de zon, het nieuwe leven, de lente. 
• Speelse paastak die boven het ei uit steekt: de opstanding. 

VOORBEREIDING 

Orgelspel 
Feestprelude voor Pasen van J. G. Herzog  

We beginnen met het zingen van enkele paasliederen: 



Dawwagiem - ‘Cross of love’ 

Blood and sorrow flow from the languid brow of Jesus dying  
And tears from heaven's eyes are the anguished drops of a Father crying.  
Oh, why? 

CHORUS   This must be a cross of love  
    for God to bruise His only Son.  
    Jesus, what a sacrifice to reach us.  
    It had to be a cross of love. 

VERSE 2 (solo 1) Emblem of his pain  
    Oh, splintered wood of my transgression  
    I'll never comprehend  
    How an act so great gave love expression  
    Oh, why? 

VERSE 2 (solo 2) 
And the people jeered at Him and mocked His holy name  
For they knew not who He was or why it was He came  
Some had come to offer help to soothe a mother's pain  
But as she watched her wounded Son, the comfort never came  
Oh, why? 
    This must be a cross of love  
    for God to bruise His only Son.  
    Jesus, what a sacrifice to reach us.  
    It had to be a cross of love.  
    This must be a cross of love  
    for God to bruise His only Son.  
    Jesus, what a sacrifice to reach us.  
    It had to be a cross of love. 

    Jesus, what a sacrifice to reach us.  
    It had to be a cross of love.  
    It had to be a cross of love. 

‘Kruis van Liefde’ 

Bloed en verdriet stromen 
Uit het kwijnende voorhoofd van de stervende Jezus 
En tranen van Hemelse ogen  
Zijn de gekwelde druppels 
Van een Vader die weent 
Oh, waarom? 
Dit moet een kruis van liefde zijn 
Als God zijn enige Zoon kneust 
Jezus, wat een opoffering om ons te bereiken 
Het moest een kruis van liefde zijn! 
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Symbool van zijn pijn 
(en de mensen beledigden hem) 
(en bespotten Zijn heilige naam) 
Oh versplinterd hout 
(want ze wisten niet wie Hij was) 
Van mijn overtreding 
(noch waarom hij gekomen was) 
Ik zal nooit kunnen bevatten 
(Sommigen waren gekomen om te helpen de pijn van een moeder te verzachten) 
Hoe een daad zo groot 
(maar als ze naar haar gewonde Zoon keek) 
Liefde uitdrukking gaf  
(kwam de troost nooit) 
Oh, waarom? 
Dit moet een kruis van liefde zijn 
Als God zijn enige Zoon kneust 
Jezus, wat een opoffering om ons te bereiken 
Het moest een kruis van liefde zijn! 

Dawwagiem: ‘Crown Him With Many Crowns’ 

Crown Him with many crowns 
The Lamb upon His throne 
Hark how the heavenly anthem drowns 
All music but its own 
Awake my soul and sing 
Of Him who died for thee 
And hail Him as thy matchless King 
Through all eternity 

Crown Him the Lord of life 
Who triumphed o'er the grave 
And rose victorious in the strife 
For those He came to save 
His glories now we sing 

Who died and rose on high 
Who died eternal life to bring 
And lives that death may die 

Crown Him the Lord of Heav’n 
One with the Father known,  
One with the Spirit through Him giv’n  
from yonder glorious throne. 
To Thee be endless praise,  
for Thou for us has died,  
Be Thou, O Lord,  
through endless days adored and magnified. 
Crown Him the Lord over all!  

Kroon Hem met gouden kroon  
het Lam op zijne troon!  
Hoor, hoe het hemels loflied al  
verwint in heerlijk schoon.  
Ontwaak! Mijn ziel en zing  
van Hem, die voor u stierf.  
En prijs Hem in all' eeuwigheen  
die 't heil voor u verwierf.  

Kroon Hem, der liefde Heer!  
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.  

Zijn wonden tonen 't gans heelal  
wat Hij voor 't mensdom deed.  
De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht,  
zij buigen dienend zich terneer  
voor zulke wond're pracht.  

Kroon Hem, de Vredevorst!  
Wiens macht eens heersen zal  
van pool tot pool, van zee tot zee.  
't Klinke over berg en dal.  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Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom,  

wordt d'aarde weer een paradijs.  
Kom, Here Jezus, kom!  

Lied 624: 1, 2 en 3 - allen 

Welkom 

De nieuwe kaarsen voor de kinderkerk en jeugdkapel worden aangestoken en we zingen 
samen: 982: 1 en 3 

Stilte, bemoediging en gebed van toenadering     
gemeente gaat staan 

ouderl. Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
ouderl. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

ouderl. Eeuwige God,      
dit is de dag die Gij gemaakt hebt, 
de dag waarop Gij uw Zoon verheerlijkt hebt.  
Gezegend zijt Gij om Hem,  
die ons nieuwe hoop op leven en toekomst geeft.  
Gezegend zijt Gij 
om deze dag waarop uw schepping herademt 
en mensen mogen weten 
dat uw liefde voor ons 
sterker is dan alle dood 
en eeuwig duren zal.  

allen  AMEN 

Psalm van de zondag     105: 1 en 3 
waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië gebed om ontferming 

Gloria    ‘Zingt volop Gods lof’ (uit: Het liefste lied van overzee, I/58; tekst: Sytze de Vries; 
melodie: C. Hubert, H. Parry [1848-1918]): 1, 2 en 4 

1 Zingt volop Gods lof 
de hemelen rond. 
Verblijdt u in Hem 
een lied in de mond, 
gij engelen, machten 
voor zijn aangezicht 
en zingt u te buiten 
in ’t hemelse licht. 

2 Zingt volop Gods lof! 
Gij aarde in koor 
stem in met het lied 
dat daar wordt gehoord. 
Bezing zijn genade, 
gij schepping, looft Hem 
die u leerde zingen. 
Geef liefde uw stem! 
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4 Zingt volop Gods lof 
want waardig is Hij 
mijn blijvende dank, 
door Hem toch zijn wij 

tot leven geroepen, 
voor liefde bestemd. 
Besteedt dan uw adem 
aan zingen voor Hem!  

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet  

Gebed van de zondag        
                                     waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 

Verhaal   ‘Rechtsomkeert’  
(Uit: Karel Eykman, Jezus: Van mens tot mens, 2011; bij Evangelie naar Lucas 24:13-35) 

Zang      ‘Our Farewell’ - Dawwagiem 

In my hands a legacy of memories  
I can hear you say my name  
I can almost see your smile  
Feel the warmth of your embrace  
But there is nothing but silence now  
Around the one I loved  
Is this our farewell? 
Sweet darling you worry too much  
My child, see the sadness in your eyes  
You are not alone in life  
Although you might think that you are 
Never thought this day would come so soon  
We had no time to say goodbye  
How can the world just carry on?  
I feel so lost when you are not by my side  
But there is nothing but silence now  
Around the one I loved  
Is this our farewell? 
So sorry your world is tumbling down  
I will watch you through these nights  
Rest your head and go to sleep  
Because my child this is not our farewell  
This is not our farewell 

‘Ons afscheid’ 

In mijn handen 
een erfenis van herinneringen 
Ik kan horen hoe je mijn naam zegt 
Ik kan bijna je glimlach zien 
De warmte van je omhelzing voelen 
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Maar er is nu niets anders dan stilte 
Rondom degene waar ik van hield 
Is dit ons afscheid? 
Lieve schat, je maakt je veel te druk 
Mijn kind, ik zie de droefheid in je ogen 
Je bent niet alleen in het leven 
Hoewel je misschien denkt dat je dat wel bent 

Ik had nooit gedacht dat deze dag zo snel zou komen 
We hadden geen tijd om afscheid te nemen 
Hoe kan het dat de wereld gewoon doorgaat? 
Ik voel me zo verloren als je niet bij me bent 
Maar nu is er niets meer dan stilte 
Rondom degene waar ik van hield 
Is dit ons afscheid? 

Het spijt me dat je wereld in elkaar stort 
Ik zal deze nachten over je waken 
Leg je hoofd neer en ga slapen 
Omdat dit geen afscheid is, mijn kind 
Dit is niet ons afscheid 

Verkondiging 

Zingen    825: 1, 2 en 3 

                  waarna de kinderen terugkomen uit de nevendienst 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Mededelingen en nodiging 

Inzamelingen  
✢   eerste rondgang - nieuw avondmaalsproject 2019-2020 
Vandaag start het nieuwe avondmaalsproject van de gezamenlijke diaconieën in Leiden. Het 
doel is: Deal, een project van Leidse studenten dat vrouwen in Zambia, Tanzania en 
Cambodja leert investeren in eigen toekomst. Zie www.dealfoundation.nl 
✢    tweede rondgang: Protestantse Gemeente Leiden 
Tijdens de inzameling zingt Dawwagiem: ‘Love takes it all’ 

Though it’s a mystery to me 
I trust and I believe in a love that is blind 
For through my trials I have seen love  
give unselfishly time after time 

I have no reason to live             
without the hope that love gives for when it  
comes to my sin Love takes it all 
Oh I believe love sets you free.  When the  
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weight of this world is on your shoulders, love takes it all 
Oh I believe love it’s all you need      
‘cause love is there to catch you when you fall.             
Love, love takes it all. 

It suffered with me through the pain  
and never once complained when it passed through the fire 
And through uncertain times of change 
when others walked away 
it has stayed by my side 

So I can’t help but believe 
love is sufficient for me 
When it comes to the depths of my sin   
Love takes it all 
Oh I believe love sets you free.  When the  
weight of this world is on your shoulders, love takes it all 
Oh I believe love it’s all you need      
‘cause love is there to catch you when you fall.             

Love knows no limits no boundaries no walls 
Love reached out from heaven and held out its arms on a cross.  

Love takes it all 
Oh I believe love sets you free.  When the  
weight of this world is on your shoulders, love takes it all 
Oh I believe love it’s all you need      
‘cause love is there to catch you when you fall.             
Love takes it all 

‘Love takes it all’ 

Hoewel het een mysterie voor me is  
Vertrouw ik op en geloof ik in  
een liefde die blind is 
Want door mijn beproevingen heb ik gezien 
Liefde geeft keer op keer, onzelfzuchtig  
Ik heb geen reden om te leven 
Zonder de hoop die liefde geeft 
Want als het gaat om mijn zonden 

Refr. Love takes it all… 
De liefde neemt het allemaal 
Oh, ik geloof dat het je vrijmaakt 
Wanneer het gewicht van de wereld op je schouders ligt 
Liefde neemt het allemaal 
Oh, ik geloof dat het alles is wat je nodig hebt 
Want liefde is er om je te vangen als je valt. 
Liefde, liefde neemt het allemaal. 
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Het heeft met mij geleden door de pijn heen 
en nooit geklaagd toen het door het vuur ging 
en door onzekere tijden van verandering 
wanneer anderen wegliepen, is het aan mijn zijde gebleven. 
Dus ik kan het niet helpen, maar ik geloof  
liefde is voldoende voor mij 
Als het gaat om de diepten van mijn zonde - Refr. (Love takes it all) 

Bridge: Liefde kent geen grenzen geen grenzen geen muren 
Liefde reikte uit de hemel en stak haar armen uit aan een kruis 

Refr. (Love takes it all) 

Voorbeden en stil gebed 

De beurtspraak 
voorganger De Heer wil bij ons zijn 
ALLEN  HIJ LAAT ONS NOOIT ALLEEN 
voorganger Hij denkt altijd aan ons 
ALLEN          WIJ DENKEN NU AAN HEM 
voorganger Wij danken de Heer 
ALLEN           DAT IS WAT HIJ VERDIENT 

Tafelgebed:   ‘Smaak van redding’  
(tekst & muziek: Kees Kraayenoord/ Matthijn Buwalda) 

Onze God roept ons aan tafel 
om te vieren, te gedenken, 
om te proeven van Zijn goedheid, 
wat de smaak van redding is. 
Onze God is onze gastheer, 
Hij heet al Zijn kinderen welkom, 
om te proeven van genade, 
Hij die zelf de maaltijd is. 

Refrein: Wij breken nu het brood, 
we drinken van de wijn, 
totdat de dag er is 
dat we bij Hem zijn. 
Wij leven door Zijn dood, 
genezen door Zijn pijn, 
verlangend naar de dag 
dat we bij Hem zijn. 

Samen denken aan Zijn sterven. 
Samen delen in Zijn lijden. 
Opdat wij nooit zullen vergeten, 
wat de prijs van vrijheid is. 
Refrein: Wij breken nu het brood, 
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we drinken van de wijn, 
totdat de dag er is 
dat we bij Hem zijn. 
Wij leven door Zijn dood, 
genezen door Zijn pijn, 
verlangend naar de dag 
dat we bij Hem zijn. 

Tot aan de dag dat U weer komt 
zullen wij gedenken, 
zullen wij U danken, 
Jezus. (2x) 

Samen denken aan Zijn sterven. 
Samen delen in Zijn lijden. 
Opdat wij nooit zullen vergeten, 
wat de prijs van vrijheid is. 

Instellingswoorden 

Toen Jezus en zijn vrienden samen een maaltijd hielden, nam Jezus een brood, sprak de zegen 
uit, brak het, gaf het hun en zei: ‘Neem, dit is mijn lichaam.’ 
Ook nam hij een beker, sprak een dankgebed uit en gaf hun die beker en ze dronken allen 
daaruit. Hij zei: ‘Dit is mijn bloed van het verbond, vergoten voor velen.’ 

Dit is taal met een code. We moeten het zelf vertalen, steeds opnieuw; bijvoorbeeld zo: 
‘Vader, als ik moet sterven, laat mijn dood dan zijn als de dood van de graankorrel in de aarde 
en de druiventros aan een wijnrank. Moge mijn manier van leven en mijn manier van sterven 
zijn als brood en wijn voor alle mensen van alle tijden.’ 

Zo nam Jezus afscheid. Hij heeft Zijn geloof en Zijn roeping toevertrouwd aan Zijn 
volgelingen, aan ons ook. Het is aan ons om Zijn droom van liefde en trouw verder gestalte te 
geven. Wat er ook gebeurt in ons leven. 

Onze Vader 

Vredesgroet De vrede van Christus met u! 
 ZIJN VREDE MET U! 
Wij wensen de mensen rondom ons heen de vrede van Christus met een handdruk: zelfs al 
hebben wij hem verlaten en verloochend, Christus biedt zijn vrede aan en sticht gemeenschap 
tussen God en mens. 

Brood en wijn worden gedeeld. 

Tijdens delen van brood en wijn zingt Dawwagiem: 
‘Alpha and Omega’ 

And when I saw Him, 
I fell down to the ground.  
He laid His hand upon me 
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He filled me with his power 
He said: ‘Be not afraid, I am the living one who died. 
Receive this revelation and take it to my bride’ 

I heard the voices, singing forth as one  
'holy, holy, holy, glory to the Lamb  
Worthy is the Lord Who was and is and is to come  
For You created all things and now Your work is done’ 

Oh rejoice, the Holy City comes  
Oh rejoice, the new Jerusalem  
Rejoice, be ready now  
He comes to take His bride  
He is Alpha and Omega, the beginning and the end  

Oh rejoice, the Holy City comes  
Oh rejoice, the new Jerusalem  
Rejoice, be ready now  
He's coming to take His bride  
He is Alpha and Omega, He's alive 

‘Alpha and Omega’ 

En toen ik hem zag 
Viel ik aan zijn voeten neer 
Zijn hand legde Hij op mij, hij vulde me met zijn kracht.  
Hij zei: wees niet bevreesd, ik ben de levende die stierf 
Breng deze openbaring naar de bruid die ik verwierf 

Ik hoorde stemmen 
Zingen voor de troon 
Heilig heilig heilig, glorie voor de Zoon. 
Waardig is het Lam, dat was en is en komen zal 
Uw schepping zal u prijzen 
Als koning van ’t heelal.  

Ja verheug, de Heil’ge stad die komt 
Ja verheug, het nieuw Jeruzalem 
Wees bereid, en zing dan luid, want Jezus haalt zijn Bruid 
Hij is Alpha en Omega, ja Hij leeft in eeuwigheid! 

Ja verheug, de Heil’ge stad die komt 
Ja verheug, het nieuw Jeruzalem 
Wees bereid, en zing dan luid, want Jezus haalt zijn Bruid 
Hij is Alpha en Omega ja Hij leeft! 

Slotgebed  
U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, 
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dat Gij ons de gemeenschap met Uw Zoon geschonken hebt, 
en wij bidden U:  
laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn, 
opdat wij als nieuwe mensen leven, 
U ter eer, onze naaste tot heil.  
allen: AMEN 

Slotzang 634 - ‘U zij de glorie’              staande gezongen 

Zegen  

Orgelspel   
Paraphrase van A. Guilmant - ‘U zij de glorie’ 

Bij de uitgang wordt de paascollecte gehouden, bestemd voor het eigen gemeentewerk.  

Na afloop van de dienst wordt er koffie geschonken in de foyer. U bent van harte welkom; 
voor de kinderen is er limonade. 

Aan de dienst werd meegewerkt door: 
zang: Dawwagiem, o.l.v. Peter Groot 
orgel: Henny Visscher-Roersen 
ouderling van dienst: Marieke Boter 
diaken van dienst: José van het Veld 
voorganger: René Venema 

Verder werken elke zondag naast de koster veel mensen mee in en rondom de dienst, met de 
volgende taken: de ontvangst in de kerkzaal, de liturgische bloemschikking, de bloemengroet, 
het vermenigvuldigen van de orde van dienst, het verzorgen van het geluid en de uitzending 
via internet, en het schenken van koffie na afloop van de dienst. En natuurlijk ook de 
kinderopvang! 

Diensten in de komende weken: 

• Zondag 28 april, Beloken Pasen 
  voorganger: Marjan Driessen, emeritus predikant. 

• Zondag 5 mei, Goede Herder 
  voorganger: Bert Boter, predikant in Voorschoten. 
  Inzameling voor de Voedselbank 

Agenda 
• Dinsdag 3 april, moderamen kerkenraad, Vredeskerk, 20.00 u. 
• Dinsdag 3 april, vrouwenmiddag en inloop kinderen, 
   De Wijkplaats, 13.30 uur 
• Donderdag 5 april, fietsenspreekuur, De Wijkplaats, 19.00  u. 
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Oproep: bloemengroet 

Het groepje gemeenteleden dat wekelijks de boeketten voor de bloemengroet verzorgt, heeft 
versterking nodig. Lijkt het u leuk om gedurende 1 of 2 maanden per jaar de aanschaf van de 
bloemen te verzorgen? Neemt u dan contact op met mevrouw Van Zwieten: 06 47 28 21 87; 
bzwieten@wxs.nl 

Perkplantenmarkt 4 mei 

De jaarlijkse plantenmarkt is deze keer op zaterdag 4 mei,  
10.00 - 14.00 uur.  

Hebt u bakjes en mandjes die u niet meer gebruikt, of die u juist graag gevuld ziet? Neem ze 
mee naar de kerk en ze worden goed gebruikt! 

Het Exodushuis zoekt een vrijwilliger  
voor het beheer van de Kapel Utrechtse Veer  
van  Stichting Verbum Dei. 

De mooie kapel zit verborgen tussen het Exodushuis aan de Plantage, en woonboot nr 39 aan 
het Utrechtse veer. De kapel wordt verhuurd voor bijvoorbeeld yogalessen of kerkdiensten 
voor dak- en thuislozen.  
De werkzaamheden bestaan uit: administratief werk (agenda beheer en versturen van 
rekeningen), maar ook schoonmaakwerk en wat boodschappen doen. 
De taken kunnen ook gesplitst worden. Wie helpt ons uit de brand? 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Bruines: m.bruines@exodus.nl 

Een  gezegend en vrolijk Pasen  
voor u allen!
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