
Liturgie voor de paasmorgen

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

21 april 2019

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist : Guus Korpershoek
De Messengers o.l.v. Julië van Burken

Liturgische schikking Pasen  

Het is Pasen.
Een nieuw begin
om te zien 
en te leven 
met het hart.

De stammen staan in een hartvorm met daartussen witte bloemen.
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Paasmorgen samenzang

Wij zingen ‘Sta op! - Een morgen ongedacht’ 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 ‘Christus,  onze Heer, verrees’    624
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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 643

2.
Diep in de donkre aarde ging
't lichaam van onze Here
om als het woord der opstanding
levend terug te keren.

5.
Zing nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.

6.
't Woord was in onze mond verstomd,
lag als een bleke dode.
Godlof, de Geest des Heren komt
en heeft het graf ontsloten.

7.
Zing het de hoge hemel rond!
't Woord aan de dood ontsprongen
werd weer een kracht in onze mond,
brandend met vuren tongen.

9. 
Jubelt, want die in aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubelt, want elke blijde dag
is ons zijn woord tot leven!

DIENST

Orgelspel
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De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom

Wij zingen staande ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’  

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.

Bemoediging

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : die trouw is tot in eeuwigheid
Allen : die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:

Voorganger : De Heer is waarlijk opgestaan 
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Allen : Ja waarlijk, de Heer is opgestaan
Voorganger : 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)

we gaan zitten

De Messengers zingen : ‘Hosanna’ (Hij is Heer!)
T. Walker / J. E Coates
Nederlandse tekst: M. Mostert/B. Batelaan

Jezus van Nazareth, zoon van een timmerman
Kwam hier op aarde als Koning en Heer.
’t Was op de derde dag, dat Hij rees uit het graf
Verheug in de opstanding, ja, Jezus leeft.

Refr. 
Hosanna! Hij is verrezen
Hosanna! Mijn zonden vergeven
Hosannna! Wie oren heeft hore
Hosanna, Jezus is Heer

Redder van zondaren, licht in de duisternis
Wees ons genadig, o Heer maak ons vrij.
Kom en leef in mijn hart, neem van mij alle smart
Wees door Uw Heil’ge Geest ons steeds nabij.

Refr.

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  : ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’ 642
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2.
Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

3.
Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

7. Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

8.
't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Job 19 : 25

Wij zingen ‘Zing ten hemel toe’ 645

2.
Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied,
deed de dood te niet
in de nieuwe morgen.

4.
Maatslag der natuur,
kringloop der getijden,
luistert naar het uur
dat zijn liefde slaat,
Hij kwam ons te baat,
Hij zal ons bevrijden!

3.
Als een ster zal Hij
boven ons hoofd stralen,
ja, Hij maakt ons vrij
uit het doodsgeding,
uit de wisseling
van de lotgevallen.

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.
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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.

Lezing: Johannes 20 : 1-18

De Messengers zingen : ‘The angel rolled the stone away’
P. Rippen
 
Refrein
The angel rolled the stone away,
The angel rolled the stone away.
‘t Was on a bright and shiny morn when the trumpet began to sound.
The angel rolled the stone away.

Sister Mary came a running
At the break of day, 
brought the news from heaven, 
the stone have rolled away

I’m a looking for my Saviour, 
Tell me where he lay, 
high up on the mountain, 
the stone have rolled away

The soldiers there a plenty, 
standing by the door, 
but they could not hinder 
the stone have rolled away

Vertaling: De engel rolde de steen weg

Refr.
De engel rolde de steen weg
Het was op een heldere, zonnige ochtend toen er trompetten klonken
De engel rolde de steen weg.

Maria kwam aanrennen toen het ochtend werd. Zij bracht de blijde boodschap: de 
steen is weg.

Ik zoek mijn Heiland, zeg me waar hij ligt.
Hoog op de berg is de steen weg

Er stonden veel soldaten bij de deur, 
maar zij konden niet voorkomen dat de steen weg was.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Overdenking ‘Curlinggeloof of opstandingsgeloof?’
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Wij zingen ‘Nu is het licht ontboden’ 
Tekst Sytze de Vries; melodie Johan Crüger

 

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! 

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 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
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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.

De Messengers zingen : ‘JESUS ALIVE !!’
Adrian Snell

Brothers, I have seen the Lord
I have seen a new day rise
Oh friends, I have seen the Lord
I have seen the sun in His eyes
In His eyes

Awake! I have seen the Lord
I have seen the night time die
Oh Peace. I have seen the Lord
He is life that will never die
Never die

Jesus is alive! Jesus is alive!
Jesus is alive!
Jesus is alive! Jesus is alive!
Jesus is alive!

Rejoice! We have seen the Lord
God has come among us
Praise! We have seen the Lord
God’s face now shines upon us
Shines on us

Jesus is alive! Jesus is alive!
Jesus is alive!
Jesus is alive! Jesus is alive!
Jesus is alive!

Vertaling: JEZUS LEEFT

Broeders, ik heb de Heer gezien
Een nieuwe dag is geboren
Vrienden, ik heb de Heer gezien
Ik zag de zon in Zijn ogen

Wordt wakker! Ik heb de Heer gezien
Het duister is verslagen
Vrede! Ik heb de Heer gezien
Hij is het leven tot in eeuwigheid

Jezus leeft! Jezus leeft!
Jezus leeft!
Jezus leeft! Jezus leeft!
Jezus leeft!
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Wees blij! We hebben de Heer gezien
God is bij ons gekomen
Prijst Hem! We hebben de Heer gezien
Zijn heerlijkheid beschijnt ons
Jezus leeft! Jezus leeft!
Jezus leeft!
Jezus leeft! Jezus leeft!
Jezus leeft!

Mededelingen

Inzameling van de gaven: 
1e  Diaconie 

2e  Protestantse gemeente te Vlaardingen

Tijdens de collecte zingen de Messengers:
‘Alive, Forever, Amen’ 
T. Cottrell, D. Moffitt, S. C. Smith

Let the children sing a song of liberation
The God of our salvation set us free
Death were is thy sting? The curse of sin is broken
The empty tomb stands open. Come and see.

Refrein
He’s alive, alive, alive hallelujah
Alive, praise and glory to the Lamb
Alive, alive, alive hallelujah
Alive, Forever, Amen

Let my heart sing out for Christ, the One and only
So powerful and holy, rescued me
Death won’t hurt me now because He has redeemed me
No grave will ever keep me from my King

2x refr

Worthy is the Lamb, worthy of our praise.
Worthy is the One who has overcome the grave
Let the people dance, let the people sing
Worthy is the mighty King (6 x)

Alive, Alive, Alive Hallelujah. Alive , praise and glory to the Lamb
Alive, alive, alive hallelujah, Alive, Forever, Amen

Alive, Forever, Amen Alive, Forever, Amen
Let the people dance, let the people sing. Worthy is the mighty King (2 x)
You are worthy. Amen!

Vertaling:

Laat de kinderen een lied van bevrijding zingen
De God van onze verlossing heeft ons bevrijd
Dood waar is je steek? De vloek van de zoned is verbroken.
Het lege graf staat open. Kom en kijk.

Hij leeft, hallelujah
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Leeft, prijs en geef eer aan het Lam
Leeft, hallelujah
Leeft, voor altijd, amen

Laat mijn hart zingen voor Christus, de enige
Zo krachtig en heilig, hij redde mij
De dood zal me geen pijn meer doen omdat hij me heeft verlost
Geen graf zal me ooit weghouden van mijn Koning

Waardig is het Lam, waardig van onze verering
Waardig is Degene die het graf heeft overwonnen
Laat de mensen dansen, laat de mensen zingen
Waardig is de machtige Koning

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
De Messengers zingen : ‘Again and again’
Robert Sterling/Claire Cloninger

Lord of the manger, Lord of the cross,
You gained a kingdom for the life that You lost
You lived among us, our Savior and friend.
And we praise You Lord Jesus, again and again.

Lord of all mercy (Lord of all mercy), Lord of all joy (Lord of all joy),
You claimed the vict’ry (You claimed the vict’ry) death can never destroy (that death 
cannot destroy)
You give us new life (You give us new life) that never will end (never will end)
And we praise you Lord Jesus, again and again

Glory to the One who walks beside us, Glory to His name.
Glory to the One who always will. Sing glory, glory.
We praise You for Your awesome love that guides us. We praise You for Your love.
And when Your Kingdom comes, we will praise you still!

Lord of all ages (Lord of all ages), Lord of all days (Lord of all days)
We stand before You (we stand before You) forever amazed (forever amazed)
At how You have loved us (how You have loved us) and called us Your friend (called 
us Your friend).
And we praise You Lord Jesus, again and again.

Glory to the One who walks beside us, Glory to His name.
Glory to the One who always will. Sing glory, glory.
We praise You for Your awesome love that guides us. We praise You for Your love.
And when Your Kingdom comes, we will praise you still!
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Lord of all ages (Lord of all ages)
Lord of all days (Lord of all days)
We stand before You (we stand before You)
Forever amazed (forever amazed)
At how You have loved us (how You have loved us)
And called us Your friend (called us Your friend)
Oh, and we praise You Lord Jesus
Yes, we praise You Lord Jesus
Yes, we praise You Lord Jesus
Again and again, again, again, again, again!

Vertaling ‘Steeds weer’

Heer van de kribbe, Heer van het kruis
U kreeg een koninkrijk voor het leven dat U gaf
U heeft bij ons geleefd, onze verlosser en vriend
En we prijzen u Heer Jezus, steeds weer

Heer van genade, Heer van de vreugde
U eiste de overwinning op, die de dood nooit kan vernietigen
U heeft ons nieuw leven gegeven, dat nooit zal eindigen
En we prijzen u Heer Jezus, steeds weer

Glorie voor degene die naast ons loopt, glorie voor Zijn Naam
Glorie voor degene die altijd naast ons zal lopen, zing glorie, glorie
We prijzen U voor Uw ontzagwekkende liefde die ons leidt. We prijzen U voor Uw 
liefde.
En wanneer Uw Koninkrijk komt zullen we U nog altijd prijzen!

Heer van alle eeuwen, Heer van alle dagen
We staan voor U, voor altijd verwonderd
Over hoe U ons heeft liefgehad en ons Uw vriend heeft genoemd
En we prijzen U Heer Jezus, steeds weer

Glorie voor degene die naast ons loopt, glorie voor Zijn Naam
Glorie voor degene die altijd naast ons zal lopen, zing glorie, glorie
We prijzen U voor Uw ontzagwekkende liefde die ons leidt. We prijzen U voor Uw 
liefde.
En wanneer Uw Koninkrijk komt zullen we U nog altijd prijzen!

Heer van alle eeuwen
Heer van alle dagen
We staan voor U
Voor altijd verwonderd
Over hoe U ons heeft liefgehad
En ons Uw vriend heeft genoemd
Oh, en we prijzen U Heer Jezus
Ja, we prijzen U Heer Jezus
Ja, we prijzen U Heer Jezus
Steeds weer

Er is vanochtend geen koffiedrinken na de dienst

***
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MEDEDELINGEN
Website Wijkgemeente Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @  BethelkerkVld   en facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost 

Diaconale wijkkas: 
Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost 
steunt u het werk van de diakenen en contactpersonen.    

Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

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 010 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Dinsdag 23 april
Cantorij 20.30 uur

Donderdag 25 april
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 12 april
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 28 april
Dienst 10.00 uur
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