
Liturgie voor de paasmorgen

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

12 april 2020

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
Pastor Annabell de Jong

organist : Hans Treurniet
zang : Bert van der Meer

: Frans Koevoet
lector : Marianne Beekman

DIENST

Orgelspel

De kaarsen worden aangestoken

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

Lied om te zingen, om te lezen: 
 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’  601

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
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet :

Voorganger : De Heer is waarlijk opgestaan,
ja waarlijk opgestaan! 
Het is goed om elkaar 
hier en thuis, op deze morgen te begroeten.
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In het Licht van de Opstanding van Christus
zien wij elkaar verwonderd, verrast en blij aan, 
om God en elkaar te begroeten.

Allen 
(in de kerk en thuis) : De Heer is waarlijk opgestaan!

Gebed 

Glorialied om te zingen, om te lezen:
 ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’ 642

2.
Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

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

Lezing:  Hooglied 2: 8-14

Zang Frans Koevoet ‘The day of Resurrection’
 

Lezing: Johannes 20 : 1-18

Overdenking; ‘dan zullen zij opstaan’

Zang Frans Koevoet ‘Christ the lord has risen today ‘

Bloemengroet
Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbeden 

3



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
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.

Lied om te zingen, om te lezen: 
 ‘U zij de glorie’ 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

Zang Frans Koevoet  ‘How great thou art’

***

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

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

Diaconale wijkkas: NL18 INGB 0005 34 41 05

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.       

Zondag 19 april
Dienst via Kerkomroep.nl 10.00 uur

Alle diensten worden uitgezonden via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171 
van  … uur en zijn ook daarna terug te zien. 
Soms laat de verbinding zich beter maken op een later tijdstip. 
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