Johannes lezen in de Paastijd
Ontmoetingskerk Enschede 2021

Afbeelding op de voorkant en het evangelie naar Johannes.
Rembrandt van Rijn schilderde Jezus meerdere malen. Op dit schilderij is het
gezicht herkenbaar menselijk. Maar doordat Rembrandt zo mooi speelt met licht
en donker, wordt het gezicht van de Heer ook stralend en mysterieus: Deze
mens is de Messias, de zoon van God.
In plaats van gelijkenissen aangaande Gods koninkrijk heeft de evangelist
Johannes dialogen en monologen waarin Jezus zijn unieke band met God
herhaaldelijk bevestigt en verdedigt. De wonderen, die Jezus verricht, zijn
tekenen dat Hij, en Hij alleen de Messias, de Zoon van God is. Door middel van
zijn woorden en zijn tekenen, ook wel ‘zijn werken’ genoemd wordt zijn unieke
goddelijke heerlijkheid zichtbaar en tastbaar. Hiervan getuigt dit evangelie met
name.
In de Paastijd van 2021 lezen we die boodschap van Johannes. Mensen die met
Jezus in aanraking komen, ontmoeten God zelf, ervaren Gods licht, liefde en
leven.

Datum

Evangelie

Psalm

Derde van Joh 21,15-24
Pasen
Heb je mij lief?

98

Vierde van Joh 10,11-16
Pasen
Ik ben de goede Herder

65

Vijfde van
Pasen

Joh 15, 1- 8
Ik ben de ware wijnstok

119, 17-24

Zesde van
Pasen

Joh 15, 9-17
Blijf in mijn liefde

33, 12-22

Zevende
van Pasen

Joh 17,14-26
Opdat zij allen één zijn

68, 1-14 / 1

Vijftigste
Joh 14, 8-17
paasdag:
Ken je mij?
Pinksteren

104, 25-35
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Luiden van de klokken
Ambtsdragers komen binnen
Aansteken van de kaarsen terwijl we zingen:
O vlam van Pasen steek ons aan (LB 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!
We gaan staan
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Bemoediging en drempelgebed
V.
Onze Hulp is in de Naam van de HEER
A.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.
Opgestane, U vraagt ons: Heb je mij lief?
A:
JA, HEER, WIJ HOUDEN VAN U.
V:
Help ons lief te hebben
Help ons van uw mensen te houden
A:
ROEP ONS TOT LEVEN. AMEN
(Gedachtenis)
Psalm of openingslied

We gaan zitten

Gesproken gebed om ontferming en lofzang: Zing jubilate voor de Heer
(LB 652)
Zing Jubilate voor de Heer, hemel en aarde, looft uw Vader.
Heiligen, engelen, mens en dier, sterren en stenen, Jubilate!
Zing jubilate, dat is goed, vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed, lichaam en ziek, zingt jubilate!
Zing Jubilate voor de Zoon, dat Hij de hemel heeft verlaten.
Dat Hij de zonden heeft verzoend, Jezus Messias, Jubilate!
Zing Jubilate voor de Geest, offert de vogel Geest uw adem.
Dat Hij uw hart met vuur geneest, wees God indachtig, Jubilate!
BINNEN ZIJN
Groet
v.
De HEER zij met u
A.
OOK MET U ZIJ DE HEER
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Kinderlied zingen: De groeten van Jezus
Refr:
Je krijgt de groeten van Jezus
als jij voor iemand klaar wilt staan.
Je krijgt de groeten van Jezus
als jij het goede hebt gedaan.
Geef eten aan wie honger lijdt
Geef drinken, zodat dorst verdwijnt.
Laat alle mensen welkom zijn:
van jong tot oud, van groot tot klein.
Refr.
Geef warme kleren tegen kou
en blijf de zieke mensen trouw.
Vergeet niet wie de vrijheid mist
en bid voor wie gestorven is.
Refr.
In iedereen die jij ontmoet
komt Jezus zelf jou tegemoet.
Maak dus de arme mensen rijk,
dan leef je in zijn koninkrijk!
Refr.
Tekst: Erik Idema. Muziek: Gerard van Amstel
Kids in Actie / Kind op Zondag 2021
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Gebed van de zondag
Evangelielezing voor jong en oud: Evangelie volgens Johannes
Lofprijzing: Christus resurrexit
Preek
Lied
BINNEN EN BUITEN
Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen
Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst de eventuele
gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel.
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VAN BINNEN NAAR BUITEN
Lied
Zegen
v.
Zegen, beantwoord met:
g.

Muziek
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Liturgische schikking

We zien de bijbel waaruit we in deze paastijd het evangelie van Johannes
lezen. Het hart in het hout symboliseert de woorden van Jezus: “Heb je
mij lief? ”en “Blijf in mijn liefde!”.
De witte roos is de opgestane Jezus in al zijn glorie.
De klimop staat symbool voor Gods trouw.
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Paaskaars 2021

9

Anna, Lisanne, Vera, Sarah, Meike en Renske schilderden de paaskaars
2021. Ze schrijven:
Midden op de kaars staat een grote boom met groene bladeren. De boom
staat stevig verankerd in de aarde. Een boom staat symbool voor het
leven. Bomen kunnen heel oud worden. Alle seizoenen ziet hij gaan en
komen. Met zijn takken tot in de hemel en zijn wortels diep in de aarde
symboliseert de boom ook de verbinding tussen hemel en aarde. Vogels
vinden er hun woning en de boom staat te midden van het zachte gras.
Wie goed kijkt ziet het wit van madeliefjes tussen de grassprieten.
Het frisse groen van een boom in de lente springt haast van de kaars af.
We zien vlinders , geschilderd in de kleuren van het kerkelijk jaar; wit,
groen, rood, paars en roze.
De vlinder staat symbool voor leven, dood en wedergeboorte. De rups
kruipt over de grond, is zich enkel bewust van datgene in zijn directe
omgeving. Hij heeft geen overzicht op wat de toekomst hem zal brengen.
Dan eindigt het bestaan zoals hij dat tot nu toe kende, een tijd van totale
stilte.
De rups verandert in een cocon waarin hij een transformatie ondergaat.
Hij wordt ‘letterlijk’ afgebroken om opnieuw weer opgebouwd te worden.
Daarna ontstaat een nieuw begin. De transformatie is compleet. Als de
rups eraan toe is, breekt hij uit zijn cocon. De vlinder spreidt zijn vleugels
en vliegt de wijde wereld in, hij leeft! Zo staan vlinders symbool van de
totale ommekeer van het bestaan. Wie dichtbij naar de Paaskaars kijkt,
ziet dat elke vlinder voorzien is van een laag glanzende glitters. Wij zoeken
steeds naar de glinsteringen en pracht van het leven. Soms moet je net
even anders kijken, om de glans van iets op te merken!
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