
Liturgie voor de paasmorgen

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

17 april 2022

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

organist : Guus Korpershoek
m.m.v. zanggroep Jun
lector : Marianne Beekman

Liturgische schikking Pasen  
De Heer is opgestaan! 
Het einde werd een nieuw begin. De takken zijn niet meer kaal. De schikking bloeit.
 
De aarde zit boordevol hemel
en elke struik hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
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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 ‘Zing nu de Heer! Hij zag ons aan’ 643
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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!

Wij zingen ‘Zeg het aan allen dat hij leeft’
(melodie gezang 218 J. Crüger; tekst S de Vries)

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!
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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.

Jun : ‘My lord what a morning’
My Lord what a morning 
My Lord what a morning 
My Lord what a morning 
When the stars begin to fall
 
You'll hear the trumpet sound 
To wake the nations under ground 
I'm looking to my God's right hand 
When the stars begin to fall 

You'll hear the sinner moan 
To wake the nations underground 
I'm looking to my God's right hand 
When the stars begin to fall 

You'll hear the Christian shout 
When the stars begin to fall 
I'm looking to my God's right hand 
To wake the nations underground

Welkom

Wij zingen staande 'Daglicht gaat stralen'
tekst: ‘Morning has broken’, Eleanor Farjeon;
vertaling Sytze de Vries; melodie: ‘Bunessan’, oude Gaelic melodie
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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 
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

Wij zingen ‘Nu is het licht ontboden’ 
tekst Sytze de Vries; melodie Johann Cruger (gezang 214)
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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 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 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

Jun ‘zoek vrede bij dit kind’
Tekst: Jun; Melodie: Stay with me till the morning 

U kwam voor ons op deze aard. 
Dat is nog altijd zoveel waard. 
Hield ons een Spiegel voor, 
en dat werkt door, dat werkt door. 

Dat Kind van toen in Bethlehem. 
Eenvoudig en voor ons de stem: 
Ieder heeft talent. 
Deel het dus uit, wie je ook bent! 

Zoek vrede bij dit Kind. 
Gezegend die hem vindt. 
Voor wie er in Zijn naam gelooft, 
komt steeds een nieuwe morgen 2x

Nog altijd heeft die Spirit macht. 
Soms raakt Hij jou en geeft Hij kracht. 
Hij leefd’ liefde voor, 
wij geven door, geven door 

Zoek vrede bij dit Kind 
Gezegend die hem vindt 
Voor wie er in Zijn naam gelooft, 
komt steeds een nieuwe morgen. 2x

Lezing: Ezechiël 37 : 1-10

Jun ‘Lord of the dance’

I danced in the morning when the world was begun, 
And I danced in the moon and the stars and the sun, 
And I came down from heaven and I danced on the earth, 
At Bethlehem I had my birth. 

Dance, then, wherever you may be; 
I am the Lord of the Dance, said he. 
And I’ll lead you all wherever you may be, 
And I’ll lead you all in the dance, said he. 
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I danced for the scribe and the Pharisee, 
But they would not dance and they would not follow me; 
I danced for the fishermen, for James and John; 
They came to me and the dance went on. 

I danced on the Sabbath when I cured the lame, 
The holy people said it was a shame; 
They whipped and they stripped and they hung me high; 
And they left me there on a cross to die. 

I danced on a Friday and the sky turned black; 
It’s hard to dance with the devil on your back; 
They buried my body and they thought I’d gone, 
But I am the dance and I still go on. 

They cut me down and I leapt up high, 
I am the life that’ll never, never die; 
I’ll live in you if you’ll live in me; 
I am the Lord of the Dance, said he.

Lezing: Johannes 20 : 1-18 

Wij zingen ‘Halleluja , de blijde toon’

2.
Waar dat ik sta of dat ik ga, halleluja,
mijn ziel, die zingt halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja!

3.
Dit is de grote, blijde dag, halleluja,
die David in de geest voorzag, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja!

5.
Want onze Heer en Koning groot, halleluja,
is nu verrezen uit de dood, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Uitleg en verkondiging

Jun  ‘You raise me up’

When I am down and oh my soul so weary 
When troubles come and my heart burdened be 
Then I am still and wait here in the silence 
Until you come and sit a while with me 
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You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas I am strong, 
when I am on your shoulders 
You raise me up, to more than I can be  
(herhaald)

You raise me up, to more than I can be You raise me up, 
to more than I can be.

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.

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

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

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.
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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 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.

Jun ‘The town I loved so well’

In my memory I will always see 
the town that I have loved so well 
where our school played ball by the gasyard wall an
d we laughed through the smoke and the smell. 
Going home in the rain running up the dark lane 
past the jail and down behind the fountain 
Those were happy days in so many many ways 
in the town I have loved so well. 

In the early morning the shirt-factory horn 
called women from Creggen the Moor and the Bog 
while the man on the dole played the mother's role 
fed the children and then trained the dogs. 
And when times got though there was just about enough 
but they saw it through without complaining 
for deep inside was a burning pride 
In the town I loved so well. 

There was music there in the Derry air 
like a language that we.all could understand 
I remember the.day that I earned my first pay 
when I played in the small pick-up band. 
There I spent my youth and to tell you the truth 
I was sad to leave it all behind me 
for I learned 'bout life and I'd found a wife 
in the town I loved so well. 

But when I returned how my eyes have burned 
to see how a town could be brought to its knees 
by the armoured cars and the bombed-out bars 
and the gas that hangs on to every breeze. 
Now the army's installed by that old gasyard wall 
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and the damned barbed wire gets higher and higher 
with their tanks and their guns, oh my God what have they done to the town I loved 
so well. 

Now the music's gone but they carry on 
For their spirit's been bruised never broken 
they will not forget but their hearts are set 
on tomorrow and peace once again. 
For what's done is done and what's won 
is won and what's lost is lost and gone forever 
I can only pray for a bright brand new day 
in the town I loved so well. 

For what's done is done and what's won 
is won and what's lost is lost and gone forever 
I can only pray for a bright brand new day 
in the town I loved so well.

Mededelingen

Wij zingen staande ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest 706

2.
Zie het gezicht van deze Drie: 
een kind in Betlehem, 
een mens tot bloedens toe gekroond 
buiten Jeruzalem. 
De dans van de Drievuldigheid 
wordt door geen dood gestuit. 
Want stokt ons dansen in het graf, 
ook daar leidt God ons uit. 

3.
Zing mee, wij zijn door deze Drie 
in vuur en vlam gezet, 
nu Pinksteren de vrijheid geeft 
te zeggen wie ons redt! 
Ook wij hebben het juk gekend 
van Adams erfenis. 
Laat horen hoe die zware last 
ons afgenomen is. 
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4.
Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang 
gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!

Zending en Zegen

Jun ‘Good news the chariot is coming’

Good news! the chariot's coming 
So glad! the chariot's coming
Ha ha! the chariot’s coming
and I don't want it to leave me behind.

There's a long white robe in the heaven I know
and I don't want it to leave me behind.

There's a pair of wings in the heaven I know
and I don't want it to leave me behind.

There's a golden harp in the heaven I know
and I don't want it to leave me behind.

There's a beautiful song in the heaven I know
and I don't want it to leave me behind.

Inzameling van de gaven: 
1e Diaconie 
2e  Protestantse gemeente te Vlaardingen

***
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: 
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.

Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven 
op het mailadres - bloemengroet@ambachtoost.nl. 
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. G.A.V. Fröberg, redactie@ambachtoost.nl.

Dinsdag 19  april  
Inbrengen spullen lentemarkt 14.00-16.00 uur

Woensdag 20 april
Op de koffie bij de dominee 10.30 uur
+ Lunch 12.00 uur
Inbrengen spullen lentemarkt 14.00 -16.00 uur
Inbrengen spullen lentemarkt 19.00- 20.00 uur
Wijkkerkenraad over 
‘Bouwen op goede grond’ 20.00 uur

Donderdag  21 april 
Inbrengen spullen lentemarkt 10-12 uur 
Inbrengen spullen lentemarkt 14-16 uur

Vrijdag 22  april 
Inbrengen spullen lentemarkt 10-12 uur.

Zaterdag 23 april
Lentemarkt* 10.00 - 14.00 uur

Zondag 24 april
Dienst 10.00 uur

* zie poster op volgende pagina
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