LUTHERSE KERK APELDOORN
zondag 17 april 2022
Eerste Paasdag
muziekdienst 12.00 uur

Welkom en mededelingen
Consistoriegebed
Klokgelui, waarna
Intochtshymne
bij het binnendragen van de nieuwe Paaskaars
Lied Zingende Gezegend 161
‘O vlam van Pasen’
(t. André Troost; m. Daar juicht een toon)

Voorbereiding:
lector: In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest!
gem.: Amen!
l: Onze hulp is in de naam van de Heer,
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
l: bidt een voorbereidingsgebed
g: MACHTIGE GOD, SCHENK ONS UW GENADE!
l: Amen
l: leest de intochtsantifoon:
Dit is de dag die moest komen
hoog tij, zonovergoten
dag van bevrijding en opstaan
dag van zingen en dank.
Dank aan Hem, Hij is goed.
Hij is vriend voor het leven

(Huub Oosterhuis, Psalm 118 - slot)

g: zingt het introïtuslied: Gezang 601
'Licht dat ons aanstoot in de morgen'

(tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen)
(allen)

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.
(kwartet)

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

(kwartet)
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.

(Gezang 302:1)

(allen)
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.

Groet en gebed

v: herhaalt de intochtsantifoon

Kyrie
v: roept op tot lofprijzing en gebed

God in den hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.

De Heer met u

(we blijven staan)

al-len!

Zijn Geest met uw geest

v: bidt het zondagsgebed (staande) (tekst: Huub Oosterhuis)

Eeuwige,
dit is de dag die Gij hebt gemaakt,
de dag dat Gij uw zoon Israël
door de zee hebt geleid,
de dag waarop Gij uw Zoon Jezus
verheerlijkt hebt.
Gezegend zijt Gij
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 duren zal,
deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven
AMEN

(staande zingen we:)
Inleiding op de lezingen en de muziek
Musica pro Deo:
Uit Oratorium Messiah Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Aria: ‘How beautiful are the feet’ (alt)
How beautiful are the feet of them
that preach the gospel of peace,
and bring glad tidings
glad tidings of good things.
Hoe lieflijk zijn de voeten van hen
de het evangelie van vrede verkondigen
en goede tijding brengen. (Jesaia 52,7 en Romeinen 10,15)

Eerste lezing: Jesaia 55, 1-11

2

3

4
5

‘Psalmgezang’: Gezang 929 ‘Zoals de regen’
(t. Sytze de Vries; m. Willem Vogel)

O al wie dorst lijdt,- gaat tot het water
en gij die geen geld hebt:
gaat, koopt koren en eet!gaat, koopt koren
niet voor geld,
en wijn en melk voor geen prijs!waarom weegt ge zilver af
voor wat geen brood is,
doet ge moeite
voor wat niet kan verzadigen?hoort, hoort naar mij en eet wat goed is,
dan zal uw ziel zich verlustigen aan het vette;
neigt uw oor en gaat tot mij,
hoort, opdat uw ziel herleeft!ik smeed met u een eeuwig verbond,
de betrouwbare bewijzen
van vriendschap aan David;
zie, als getuige voor de natiën
heb ik hem gegeven,voorganger en gebieder van de natiën;
zie, een volk dat je niet kent zul jij oproepen,
volkeren die jou niet kennen
zullen naar jou toesnellen,ter wille van de ENE , je God,
van Israëls Heilige,
want hij wil jou luister verlenen!

••
6 Zoekt de ENE terwijl hij zich laat vinden,roept de ENE aan terwijl hij nabij is!
7 De boosdoener verlate zijn weg,
de man van onheil zijn gedachten;
hij kere terug naar de ENE
en die zal zich over hem ontfermen,
naar onze God
want die vergeeft veelvuldig.
8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten
en uw wegen niet mijn wegen!tijding van de ENE .
9 Want zoals de hemelen hoger zijn
dan de aarde,zó zijn mijn wegen hoger dan uw wegen
en mijn gedachten dan uw gedachten!
10 Ja,
zoals neerdaalt de regen en de sneeuw
uit de hemel,
en daarheen niet terugkeert
dan nadat hij de aarde heeft gelaafd,
haar heeft doen baren en laten uitspruiten,en zaad heeft gegeven aan de zaaier
en brood aan de eter,11 zó zal mijn woord zijn
dat wegtrekt uit mijn mond:
het keert niet ledig tot mij terug,dan nadat het gedaan heeft wat mij behaagt
en heeft doen lukken
waarvoor ik het uitzond.

Epistellezing: 1 Korintiërs 15, 20-26
Christus is opgewekt
uit doden,als eersteling van wie ontslapen zijn.
21 Want daar door een mens het sterven is,
is ook door een mens
de opstanding van doden.
22 Want zoals ‘in Adam’ allen sterven,
zo zullen ook ‘in de Christus’
allen levend worden gemaakt.
23 Maar ieder in de eigen opstelling:
als eersteling Christus,
vervolgens in zijn tegenwoordigheid
zij die van de Christus zijn;
24 daarna de voleinding:
wanneer hij het koningschap overgeeft
aan hem die God en Vader is,
wanneer hij heeft tenietgedaan
alle heerschappij en alle macht en kracht.
25 Want hij moet koning zijn
totdat hij ‘alle vijanden heeft gelegd
onder zijn voeten’ (Ps. 110,1);
26 als laatste vijand wordt tenietgedaan:
het sterven.

Musica pro Deo:
Uit Oratorium Messiah - Georg Friedrich Händel
Chorus 'Since by man came death'
Since by man came death,
by man came also the resurrection of the dead.
For as in Adam all die, even so in Christ
shall all be made alive. (naar 1 Korintiërs 15, 21-22)
Want zoals door een mens de dood kwam
kwam ook door een mens de opstanding van doden.
Want zoals in Adam allen sterven,
zo zullen ook in de Christus’ allen levend worden gemaakt.
Aria: ‘But thou didst not leave his soul in hell’ (sopr.)
But Thou didst not leave His soul in hell;
nor didst Thou suffer Thy Holy One to see
corruption (naar Psalm 16,10)
Want Gij liet mijn ziel niet over aan de hel,
geeft geen verderf te zien aan uw heilige.

Vers voor het evangelie
V:

g:

Gij laat mijn ziel niet over aan de hel
geeft geen verderf te zien aan uw vriend!
Halleluja!
(Psalm 16,10)

Hal - le - lu - ja

Hal - le - lu - ja

(allen staan op)

Evangelielezing: Johannes 20, 1-18
Maar op de eerste van de sabbatsweek
komt Maria Magdalena
vroeg, als het nog donker is,
aan bij de gedenkplaats
en kijkt ertegenaan
dat de steen van de gedenkplaats is gehaald.
2 Ze rent dan weg en
komt aan bij Simon Petrus
en bij de andere leerling,die welke Jezus (het meest) heeft gekoesterd,
en zegt tot hen: ze hebben
de heer uit de gedenkplaats gehaald
en we weten niet
waar ze hem hebben gelegd!
3 Petrus dan komt mee naar buiten,
en de andere leerling ook,
en zo zijn ze aangekomen bij de gedenkplaats.

4 Maar de twee zijn tegelijk gaan rennen,
en de andere leerling rent sneller voort
dan Petrus
en komt als eerste aan bij de gedenkplaats;
5 en hij bukt erbij neer
en kijkt aan tegen
de lijkwindsels die er liggen;
hij komt evenwel niet binnen.
6 Hem volgend komt dan
ook Simon Petrus aan,
en die gaat de gedenkplaats binnen
en aanschouwt
de lijkwindsels die er liggen,
7 en de zweetdoek
die op zijn hoofd geweest is,dat die niet bij de lijkwindsels ligt
nee, apart, ineengerold op één plek.
8 Dán dus
komt ook de andere leerling binnen,die als eerste bij de gedenkplaats is gekomen
en ziet en gaat geloven.
9 Want ze hebben nog niet geweten van
het Schriftwoord
dat hij uit doden moest opstaan.
10 De leerlingen dan gaan weg,
weer naar hén toe.
11Maar Maria is blijven staan bij de gedenkplaats,
erbuiten,- weeklagend;
zodra zij dan is gaan weeklagen
bukt zij naar de gedenkplaats
12 en aanschouwt
dat daar twee engelen zitten
in witte (gewaden),
één bij het hoofdeind en
één bij de voeten, daar waar
het lichaam van Jezus heeft gelegen.
13 En díe zeggen tot haar:
vrouwe, wat weeklaag je?
Zij zegt tot hen:
omdat ze mijn heer hebben weggehaald,
en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd!
14 Dat zeggend keert zij om, naar achter,
en aanschouwt Jezus die daar staat,en ze heeft niet geweten dat het Jezus was.
15 Jezus zegt tot haar:
vrouwe, wat weeklaag je,wie zoek je?
Zíj denkt dat hij de hovenier is
en zegt tot hem:
heer, als ú hem hebt weggetild,
zeg me waar u hem hebt neergelegd;
en ík zal hem ophalen!
16 Jezus zegt tot haar: Maria!
Die keert om en
zegt tot hem in het Hebreeuws: rabbóeni!dat wil zeggen: leermeester!
17 Jezus zegt tot haar:
grijp mij niet vast!,
want ik ben nog niet
opgeklommen naar de Vader;
maar ga voort naar mijn broeders
en zeg tot hen:

ik klim op naar mijn Vader,- ook úw Vader,
en naar mijn God,- ook úw God!
18 Als zij, Maria Magdalena, aankomt,
verkondigt ze aan de leerlingen
‘ik heb de Heer gezien’, en dat hij
deze dingen tot haar heeft gezegd.

Lied: Psalm 87: 1 en 4

tot zover ......

g:

Lof zij de Heer

Lof zij de Heer

Minipreek
Musica pro Deo:
Uit Oratorium Messiah Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.

Aria: ‘I know that my redeemer liveth’ (s)
I know that my Redeemer liveth,
and that He shall stand at the latter day upon the earth.
And though worms destroy this body,
yet in my flesh shall I see God.
For now is Christ risen from the dead,
the first fruits of them that sleep.
(Job 19,25-26 - 1 Korintiërs 15,20)
Ik weet dat mijn Verlosser leeft,
en dat Hij ten laatste dage zal opstaan over de aarde.
En al verwoesten wormen dit lichaam,
toch zal ik in mijn vlees God zien.
Want nu is Christus verrezen uit de doden,de eerstelingen van hen die in slaap zijn.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Afscheid van:
diaken Anna Leentfaar
ouderling Maarten Brandt
Bevestiging van:
Koos Mechielsen als ouderling-kerkrenmeester
Belofte van de gemeente (we gaan staan)
v. Gemeente van Christus
belooft u uw ambtsdragers
te omringen met uw medeleven,
hen bij te staan in onze gezamenlijke dienst
aan de Heer en zijn Rijk,
en hen keer op keer te dragen in uw gebed?
A. JA, DAT BELOVEN WIJ!

Collecte
tijdens muziek:
Sonate in D (viola da gamba & continuo)
Dietrich Buxtehude (BuxWV 268)
Uw bijdrage is broodnodig!
Door €10, €15 of €20 te geven of over te maken kunnen
we deze Muziekdiensten blijven voortzetten.
Het tweede schaaltje is voor het Muziekfonds.
Bankrekening NL93ABNA0531127818
t.n.v. Lutherse Kerk Apeldoorn
Veel dank voor uw bijdrage!

Gebeden
gebed over de gaven
voorbeden (telkens met gezongen responsie)

stil gebed
v: Onze Vader
g: DIE IN DE HEMELEN ZIJT,

UW NAAM WORDE GEHEILIGD,
UW RIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE,
GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP AARDE;
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD;
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN;
EN LAAT ONS NIET IN VERZOEKING KOMEN,
MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE.

Slotlied: Gezangen voor Liturgie 532
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1955)
Muziek: Georg Friedrich Handel (1685-1759)
(uit het oratorium Judas Maccabeus)
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald' een engel af,
Heeft de steen genomen
Van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
Blijd' en welgezind,
En zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Heenzending en zegen
beantwoord met (allen):

Sortie:

In deze dienst:
Sopraan: Sara Corbey
Alt: Elise te Kaat
Tenor: Theo van Willigenburg
Bariton: Onno van Dijk
Leeflangorgel en kistorgel: Maurits Bunt
Viool: Cornelie Wannee
Gamba: Harald Bunt
Voorganger: ds Pieter Oussoren
Ouderling: Maarten Brand
Diaken: Lisette Roomer
Koster: Huib van Iwaarden

Muziekdienst 8 mei 12.00 uur
Jubilate Vierde zondag na Pasen
Uit het Notenbüchlein van Anna Magdalena
Bach
Uit het tweede deel van dit fraaie muziekboek dat
Johann Sebastian Bach schreef voor zijn tweede
vrouw Anna Magdalena (en dat door haarzelf werd
aangevuld) klinkt op deze zondag Jubilate (‘Juicht’)
de mooiste instrumentale en vocale muziek. Zo
horen we het bekende Bist du bei mir dat
oorspronkelijk werd geschreven door Gottfried
Heinrich Stölzel voor zijn opera ‘Diomedes, Oder:
Die triumphierende Unschuld’ maar dat werd
bewerkt door Johann Sebastian Bach en als nr 25 in
deel 2 van Anna Magdalena’s muziekboek is
opgenomen.
Daarnaast horen we ook de aria Schlummert ein, ihr
matten Augen, oorspronkelijk uit de Bach-cantate ‘Ich
habe genug” (BWV 85), maar voor Anna Magdalena
getransponeerd zodat het niet door een bas maar
door een sopraan gezongen kan worden.

Solist in de muziekdienst is sopraan Joalien van
den Houten die wordt begeleid op klavecimbel
door Jan Kleinbussink.
Voorganger is ds. Jos de Heer.

