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‘Hij is hier niet’

Gods kracht
breekt door het donker van de dood heen.
Licht raakt ons aan.
Kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen.
God van Licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan
Er is verwarring: de steen is al weggerold, het graf is leeg.
We zien witte bloemen. Wit, de kleur van vreugde en feest.
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Paasmorgen samenzang
Wij zingen 630

2.
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3.
Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4.
Sta op! - Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.
Wij zingen 624

2

2.
Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

3.
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!
Englen juublen Hem ter eer, halleluja!

Wij zingen 641

2.
Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, dit is al waar ik op bouw.

3.
Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw, dit is al waar ik op bouw.

4.
Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
`Gij zijt al waar ik op bouw!'
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DIENST
Orgelspel
De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
Wij zingen staande 'Daglicht gaat stralen'
tekst: ‘Morning has broken’, Eleanor Farjeon;
vertaling Sytze de Vries; melodie: ‘Bunessan’, oude Gaelic melodie

Bemoediging
Voorganger :
Allen
:
Voorganger :
Allen
:
Groet:
Voorganger:
Allen
:
Voorganger:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen
De Heer is waarlijk opgestaan
Ja waarlijk, de Heer is opgestaan
Het is goed om elkaar
hier en op deze morgen te ontmoeten.
In het Licht van de Opstanding van Christus
Zien wij elkaar verwonderd, verrast en blij aan,
om God en elkaar te begroeten.

(Iedereen groet de mensen om hem en/of haar heen)
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we gaan zitten
Wij zingen ‘Nu is het licht ontboden’

2.
Nog kan het duister duren,
het licht blijft toegezegd!
Want in de zwaarste uren
is onze nacht weerlegd:
is Christus niet de vlam
die door het duister kwam,
ons aangestoken heeft
met vuur dat eeuwig leeft?

3.
Nooit zal die vlam nog doven
dank zij die ene mens
die alle nacht te boven
geloofd heeft, onbegrensd.
Hij is het eerste licht,
dat ons de dag bericht,
de zon die schijnen gaat,
de glans van Gods gelaat!

Gebed om ontferming eindigend met de woorden:
“zo bidden wij”
waarna we zingen:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons

Glorialied 601
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2.
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.

3.
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.

Dienst van het Woord
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Ezechiël 37: 1-14
Wij zingen 608

6

2.
De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

3.
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen,
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Lezing: Marcus 16 : 1-8
Wij zingen 645
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5.
Pasen is de dag,
dat de dove lippen
van het stomme graf
Hem, het woord van God,
uit de zwarte dood
in het leven riepen.

6.
Daarom, zingt Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Wordt zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand.

Uitleg en verkondiging
Wij zingen ‘Zeg het aan allen dat hij leeft’
(melodie gezang 218 J. Crüger; tekst S de Vries)
1.
Zeg het aan allen dat Hij leeft
en waarlijk opgestaan
te midden van de mensen leeft
om zo ons voor te gaan.

2.
Zwijg niet maar geef aan allen door
dit hoopvol nieuw bericht,
hoe Hij een hemels koninkrijk
op onze aarde sticht.

3.
De wereld in dit nieuwe licht
is ons beloofde land.
De schepping wordt als open hof
ontvangen uit zijn hand.

4.
Dit lichte leven legt beslag
op heel het wereldrond
Weet, dat het goed is, voor altijd,
zegt ons Gods eigen mond.

5.
Want aan het water van de dood
heeft Hij een grens gesteld.
Het lichtend eerste morgenrood
beschijnt het groene veld.

6.
Het is opnieuw de derde dag
dat alles vruchten draagt.
Het leven richt zich stralend op
de goede schepping daagt!

7.
De Bruidegom gaat voor ons uit
en wij houden de wacht.
Een feest bereidt Hij voor zijn bruid:
het grote paasmaal wacht!
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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Gebeden
dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
G.: Heer hoor ons
Gebed in Stilte
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen 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.
Mededelingen
Inzameling van de gaven:
1e diaconie
2e Landelijk Jeugdwerk JOP / HGJB

Wij zingen staande 634
1.
U zij de Glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de Glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
2.
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is!
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de Glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Zending en Zegen
Er is vanochtend geen koffiedrinken na de dienst
***
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MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld
Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas:
IBAN bank nr. NL62 INGB 000 5344105
Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg,
Vlaardingen
Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets
presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162, cobieplantinga@ambachtoost.nl
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Dinsdag 18 april
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 19 april
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

Donderdag 20 april
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19:00 - 20:00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 21 april
Messengers – repetitie

20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 22 april
Lentemarkt

09.00 - 12.00 uur

Zondag 23 april
dienst
cantatedienst

10:00 uur
17:00 uur
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