16 april 2022 - Pasen in de Grote Kerk te Almelo
Paaswake 21.00 uur, Dienst rond licht, water, woord, brood en wijn.
voorganger: ds. W. Blanken
organist: Henk Kamphuis; lector: Anja Moet
Met medewerking van de cantorij

In een donkere kerk wachten wij in stilte op wat komen gaat.

DE LOF VAN HET LICHT
Als het licht van de nieuwe paaskaars wordt binnen gebracht gaat de gemeente staan.
Introïtus: Liedboek 594

Het licht wordt in de kerk verspreid.

Bij de doopvont:
v. Gij, Schepper, bron van ons leven,
laat het licht dat Gij in ons midden hebt ontstoken
nooit meer doven.
a. GEZEGEND UW NAAM!
v. Laat het licht van deze kaars
ons keer op keer verhalen
van de weg die uw Zoon is gegaan
a. GEZEGEND UW NAAM!
v. Laat dit licht als waarheid schijnen
voor ons allen als wij onze doop gedenken.
Steek ons aan, aan Hem
tot stralende sterren in duister en schemer,
schitterend van de vreugde van Pasen.
a. AMEN

Liedboek: lied 601
allen gaan zitten
DE LEZINGEN - VERHALEN VAN BEVRIJDING
Lezing Exodus 14, 21 - 23, 26 -28 / 15, 1 – 2

Liedboek: lied 350 1,2,3 en 4

Lezing Psalm 31, 2 – 6

Liedboek: lied 31

v. Lezing Lukas 23, 54 – 24, 8

Liedboek: lied 619 1,2,3,4,5 en 6

DOOPGEDACHTENIS

De ambtsdrager giet water in de doopvont.

Liedboek: lied 351 1

DE DAGERAADSDIENST
Kyrie en Gloria - de klokken worden geluid

Liedboek: lied 299f

Groet en gebed voor de Paasnacht
allen gaan staan
Lezing van het Evangelie

Hallelujazang: liedboek 117b

Lezing Lukas 24, 9 - 12
allen gaan zitten
Enkele woorden ter overweging

Liedboek: lied 632 1,2 en 3

MAALTIJD VAN DE HEER

Gebeden
- v/l: …… , zo bidden wij samen:
- Gebedsstilte
- v: Slotgebed

Toebereiding van de Tafel

Liedboek: lied 618 7

Nodiging

Tafelgebed
v: De Heer zij met u allen!
a: ZIJN VREDE MET U!
v: Verhef uw harten!
a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
v: Zegenen wij de Heer onze God!
a: HEM ZEGGEN WIJ DANK!
v: …………………………………………
Daarom danken en zegenen wij U:

Liedboek: lied 402b

v. In de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
nam Hij een brood, zegende het, brak het en zei:
Dit is mijn lichaam voor u,
doe dit tot mijn gedachtenis .
Na de maaltijd nam Hij de beker,
sprak daarover de dankzegging uit, gaf die rond en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.

a: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ,
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ,
MARANATHA!
ONZE VADER ….

Deling van brood en wijn en tafelmuziek

Dankgebed
allen gaan staan
Slotlied : lied 624 1,2 en 3

Lied: Gezangen voor liturgie 344

Orgelspel

