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I OPENING
OPENINGSLIED: Rond het licht dat leven doet

Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen als de kerk van liefde leest
is het feest!

Rond het water van de doop
komt de Rode Zee ter sprake;
droogvoets, tussen nood en dood
volgen wij een brandend baken:
in het nachtelijke uur
vlamt een vuur.

WOORD VAN WELKOM
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AANROEPING VAN DE HEILIGE GEEST
V
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Samen met de christenen van de Cariben roepen we de
heilige Geest aan om ons hart in vuur en vlam te zetten bij
ons gebed voor de eenheid van de kerk. Geest van God
verenig ons, uw dienaren, schenk ons een band van eenheid.
Kom, heilige Geest!
Leer ons om te bidden.
Kom, heilige Geest!
Bevrijd ons van de slavernij van de zonde.
Kom, heilige Geest!
Kom ons te hulp in onze zwakheid.
Kom, heilige Geest!
Maak ons opnieuw tot uw kinderen.
Kom, heilige Geest!

LIED: Rond het licht dat leven doet
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
GEBED OM VERZOENING
met acclamatie:

Ky - ri - e

e - lei -

Ky - ri - e

e - lei

son,

-

Chris - te

-

e - le -

son.

(Heer, ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U)
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II WOORD VAN GOD
EERSTE LEZING: Exodus 14, 30 - 15, 6; 20 - 21
Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de
Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen
liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de Heer tegen Egypte
was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en stelden ze hun
vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes.
Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de
Heer:
‘Ik wil zingen voor de Heer,
zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp hij in zee.
De Heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer,
de Heer kwam mij te hulp.
Hij is mijn God, hem wil ik eren,
de God van mijn vader, hem loof en prijs ik.
Zijn naam is de Heer, hij is een krijgsheld.
De wagens van de farao slingerde hij in zee.
Daar, in de Rietzee, verdronk het leger,
zijn beste officieren kwamen om.
Wild kolkend water overspoelde hen,
ze verdwenen in de diepte, zonken als een steen.
Uw hand, Heer, ontzagwekkend in kracht,
uw hand, Heer, verplettert de vijand.
De profetes Mirjam, Aarons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle
vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend.
En Mirjam zong dit refrein:
'Zing voor de Heer,
zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp hij in zee.’
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LIED: Een lied op dood en leven, couplet 1-3

Gods woord roept door de tijden
zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide,
het moet de zee ingaan.

Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in woord en water:
dat volk van God zijn wij.

TWEEDE LEZING: Romeinen 8, 14-17
Broeders en zusters,
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van
God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in
angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te
zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'.
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En
nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen
van God.
Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn
lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.
LIED: Een lied op dood en leven, couplet 4-6
Wij werden nieuw geboren,
toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde
der wereld op zich nam.

Met Hem in geest en water
tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven,
verrezen voor altijd

Gestorven voor de zonde,
in Jezus' bloed vereend
en met elkaar verbonden,
levend voor God alleen.
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EVANGELIELEZING: Marcus 5, 21-24; 35-43 (allen staan)
Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een
grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van
de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag
viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: 'Mijn dochter ligt
op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen
dat ze in leven blijft.' Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde
hem en verdrong zich om hem heen.
Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider
van de synagoge zeggen: 'Uw dochter is gestorven, waarom valt u de
meester nog lastig?' Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de
synagoge: 'Wees niet bang, maar blijf geloven.' Hij stond niemand toe om
met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van
Jakobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen
daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij
ging naar binnen en zei tegen hen: 'Waarom maken jullie zo'n misbaar en
huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.' Ze lachten hem uit.
Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en
moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het
kind binnen.Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: 'Talita
koern!' In onze taal betekent dat: 'Meisje, ik zegje, sta op!' Meteen stond
het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar.
Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat
niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten
geven.

EVANGELIEACCLAMATIE: Laudate omnes gentes (3x zingen)

(Looft de Heer, alle volken!)
OVERWEGING
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MEDITATIEVE MUZIEK uitlopend op LIED:

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
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GELOOFSBELIJDENIS
V: Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
A: En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
V: die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria
A: die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
V: die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
A: die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
V: vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
A: Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk;
V: de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
A: de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.

III MET ELKAAR
VOORBEDE
telkens beaamd met:
Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven.
en afgesloten met oecumenisch Onze Vader:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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VREDESGROET
V: De vrede van de Heer zij altijd met u.
A: En ook met u.
V: Geef elkaar een teken van vrede.
(We geven elkaar de vredegroet)
COLLECTE
met lied: De koning van Egypteland

Refrein:
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Hun ruiters zaten hoog te paard,
hun wagens reden snel.
Maar hoger nog verheven is
die streed voor Israël.

Refrein

Voor altijd worden man en paard
verzwegen in de vloed.
Maar rondom is de naam vermaard
van Hem die wond’ren doet.
Refrein
Loof nu de Heer met snarenspel
en hef de tamboerijn,
want Hij verloste Israël.
Geprezen moet Hij zijn.

Refrein

IV ZENDING EN ZEGEN
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SLOTLIED:

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
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