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Orgelspel

Welkom & mededelingen 

Stilte

Aansteken van de kaarsen aan de Paaskaars 

Voorbereiding

Introïtuslied 601 
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.

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.

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.
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Votum en groet

Lied 321: 1,2,3,6
Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Gebed van inkeer
V: U komt toe alle stem,
alle veerkracht en zingen.
G. Ere wie ere toekomt,
Lichtende levende God. 

V: Die ons verwekt en doet zijn,
ons openbaart en herademt
één en volstrekt in allen
en boven allen uit
Vader, Zoon en Geest,
bron, water en stroming,
liefdes eerste begin,
liefdes weg, liefdes volharding.
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G. Ere wie ere toekomt,
Lichtende levende God. 

Gij die doet lichten de zee,
lichten aarde en hemel,
stroom uw mensen vol kracht,
doe opleven hun ogen,
lichtende levende God.

G. Ere wie ere toekomt,
Lichtende levende God. 

Moge het worden, eindelijk,
wat Gij gewild hebt van meet af:
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

G. Ere wie ere toekomt,
Lichtende levende God. 
Amen 

Dienst van het Woord

Gedicht n.a.v. Jesaja 60: 1-3  

Schitter
Sta op en schitter
want lang was de nacht en bitter
de strijd met oude fantomen
maar nu is het morgen
nu wordt het tijd om blinkende dromen
waar te maken – weet je geborgen
in een nieuw licht
vat moed en schitter en richt
je op wat komen gaat
want je hart wordt witter
en de dag verwacht
je eigen, herboren gelaat.
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Lied: 921  
Christe, lux mundi, qui sequitur te 
habebit lumen vitae, lumen vitae.  

(Christus, licht der wereld
Wie U volgt heeft het licht dat leven geeft)

Bijbellezing Nieuwe Testament: Mattheus 5: 1-16 

Overweging

Muziek: Adagio in do Minore, A. Marcello

Dienst van gedachtenis

Inleidende woorden

Noemen van de namen, aansteken van de kaarsen 

Johanna Engelina 
Hendrika

Rombach
-de Kievid

29 dec. ‘19 85

Antonie Gerard Blom 23 jan. ‘20 79
Nelli Groenhuijzen 23 apr. ‘20 76
Ans Beumer

-van Dobbenburgh
13 mei ‘20 92

Dorothé Culemann 17 juli ‘20 94
Jacob Adriaan van Ommen 20 sept. ‘20 93
Mia Beijnvoort 16 sept. ‘20 99
Aad van Assen 30 okt. ‘20 97

Persoonlijk gedenken 

Muziek tijdens het persoonlijk gedenken:
Litanei auf das Fest Aller Seelen, F. Schubert
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Dienst van de Maaltijd van de Heer

Inleidende woorden 

Tafelgebed

Lied 970: 2, 3 en 5 
Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Nodiging en viering 

Lied : Benedictus, The Armed Man” A Mass for Peace 
K. Jenkins 

Onze Vader
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Lied 424
V. Verzadigd de honger, 
Gestild ons verlangen
Met goedheid gevoed

Zang: Brood dat ons doet leven. 

V. Genezen de dorst,
gevuld onze kruiken,
een stroom van genade.
Water, bron van leven!

Zang: Brood dat ons doet leven. 

G. Bij name geroepen,
naar buiten gebracht,
een weg voor ons uit.
Herder, die ons voorgaat!

Zang: Brood dat ons doet leven. 

G. Die ons doorstroomt
en ons in bloei zet,
rijpt ons tot vrucht.
Wijnstok van de liefde!

Zang: Brood dat ons doet leven. 

V. Bron en bestemming,
trouw die ons draagt
voor altijd op adem.
G. Waarheid, weg en leven!
Amen 

Toelichting op de diaconiecollecte
(collecte voor vluchtelingen op Lesbos)
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Afsluiting en wegzending

Zegen

Antwoordlied 415: 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, 
Amen, God uw naam ter eer! 

Orgelspel 

De collecte vindt plaats na afloop van de dienst:
 De eigen gemeente / het bloemenfonds 
 Diaconie (vluchtelingen op Lesbos)

Mocht u niet contant kunnen of willen bijdragen aan de collecte,
dan stellen wij het erg op prijs als u wél een bedrag wilt 
overmaken op de bankrekening van de diaconie of de 
gemeente. 
Diaconie: bankrekening NL 37 INGB 0004 3181 82 t.n.v. 
Remonstrantse Diaconie Doesburg 
Gemeente: bankrekening NL 92 ABNA 053 88 36 911 t.n.v. 
Remonstrantse Gemeente Doesburg 

Gedicht Schitter: Catharina Visser
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