
Liturgie voor de paasmorgen

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

4 april 2021

De Emmaüsgangers van Han van Meegeren

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

organist : Guus Korpershoek
zang : Niec Saarloos
lector : Carla van Ee

DIENST

Orgelspel

De kaarsen worden aangestoken

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

Welkom en mededelingen

Zang : ‘Sta op! Een morgen ongedacht’ 630
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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.

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.

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 
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Glorialied: ‘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:  Genesis 18 : 1-15

Zang ‘Zing ten hemel toe’ 645

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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Lezing: Lucas 24 : 13-35

Overdenking  ‘Aan tafel, het moment’

Zang 'Nu is het licht ontboden'
Melodie gezang 214 (Johann Crüger); tekst Sytze de Vries

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.

Mededelingen

Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

Gebed in Stilte
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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.

Zang:  ‘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

Allen : AMEN

Collecte : 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: 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. 

Boekenmarkt: 
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 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 10 april
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 11 april
Dienst 10.00 uur

Sam’s kledingactie

Ook dit jaar is er weer de kledingactie van Sam. 
Op zaterdag 17 april kunt u de kleding weer brengen bij
de Bethelkerk. Van 10 tot 12 uur staan er diakenen om de
zakken kleding in ontvangst te nemen. 
Dit jaar wordt het geld gegeven aan kinderen die niet naar
school gaan in de Democratische Republiek Congo. 
Vooral meisjes worden thuisgehouden omdat er geen geld
is voor school en ook omdat ze op broertjes en zusjes
moeten passen. Ook werken ze vaak al heel jong op het
land.  Samen met groepen die daar zijn worden scholen
gerenoveerd en worden er watertappunten en sanitaire voorzieningen gerealiseerd. 
Er worden ook schoolmaterialen  gekocht en preventiemiddelen om Covid-19 tegen te 
gaan. 

Namens de diakenen beveel ik deze actie van harte aan. 

Cobie Plantinga
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