
Liturgie voor de achtste dag van Pasen

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

11 april 2021

Ramen Dorpskerk te Voorschoten. 
‘De Emmaüsgangers’ ontworpen door Carel Bruens

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Hans Treurniet
zang : Ad de Hek
lector : Nelleke Slootweg
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DIENST

Liturgische schikking

Liturgische schikking Pasen

Feestelijke witte bloemen. 
Bovenin de kolom stengels staat een witte lelie, met 3 bloemen in de paasnacht en op
paasmorgen nog in de knop, op de achtste dag van Pasen in bloei.
De lelie met de 3 bloemen verwijst naar de Emmaüsgangers.

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 : ‘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. (gelezen)
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.

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

Groet:

V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Gebed 

Lied : ‘Zeg het aan allen dat Hij leeft’
(melodie gezang 218 J. Crüger; tekst S de Vries)

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

6. (gelezen)
Het is opnieuw de derde dag
dat alles vruchten draagt.
Het leven richt zich stralend op
de goede schepping daagt!
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7.
De Bruidegom gaat voor ons uit
en wij houden de wacht.
Een feest bereidt Hij voor zijn bruid:
het grote paasmaal wacht!

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Lezing: Psalm 121

Orgelspel

Lezing: Lucas 24 : 13-35

Overdenking  

Zang ‘De Heer is onze reisgenoot’ 646

2.
Zo valt een lange weg ons licht,
de Schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

3. (gelezen)
De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de Gastheer zijn!

4.
Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het daaglijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Mededelingen

Dienst van de gebeden

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

Zang ‘‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 216

2.
Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

3.
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Collecte : 
1e Diaconie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

Bloemenpot

***
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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.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: 
redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 12 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur

Zondag 18 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 thuisge-
houden 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 pre-
ventiemiddelen om Covid-19 tegen te gaan. 
Namens de diakenen beveel ik deze actie van harte aan. 

Cobie Plantinga
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