Liturgie 1 April 2018; Paasmorgen
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Koor:

drs. Greet Bijl
Fred Gorter
Froukje de Niet
Echo, o.l.v. K. Tonkes.

Orgelmuziek.
Koor: For the beauty of the earth. (John
Rutter)Voor de schoonheid van de aarde, en alles
wat daarin is. Voor de vreugde van de liefde,
danken en loven wij met dit lied onze Heer,
schepper van hemel en aarde.

Zingen: lied 601. Licht dat ons aanstoot in de
morgen
Koor: Easterjoy Joy, Gordon Young
De vreugde van Pasen. De Heer is opgestaan uit
het graf. Wat een glorieuze dag. Halleluja.

Welkom en mededelingen.
Aansteken Paaskaars + tekst.
Delen van het licht + zingen: lied 600. Licht
ontloken aan het donker.
Gemeente gaat staan

Zingen: lied 30” uit: Geroepen om te zingen.
Daar juicht een toon.
Koor: How lovely are the messengers Felix
Medelssohh. Hoe liefelijk zijn de vreugdebomen die
de blijde boodschap komen brengen. Goed nieuws
voor de gehele aarde

Uitleg en verkondiging.
Zingen: gezang 222 uit: Liedboek voor de
kerken. Jezus is ons licht en leven.
Koor: You raise me up Brendan Graham.
Als ik in de put zit, kom jij en haalt me er uit. Je tilt
me op en zet me op je schouders, zodat ik het leven
weer aan kan.

Gebeden; eindigend in gezongen “Onze
Vader.” Lied 369b.
Koor: An Irish blessing The Priests

Moment van stilte.
Bemoediging en groet.
Zingen: psalm 118: 1, 10. Laat ieder ’s Heren
goedheid prijzen.
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming.
Tekst.
Zingen: lied 624. Christus onze Heer verrees.
Koor + gemeente.
Aandacht voor de kinderen.
Gebed om de aanwezigheid van Gods
Geest.

Tot wij elkaar weer ontmoeten, wens ik je al het
goede. Dat het je voor de wind gaat met de zon op
je gezicht. En moge God je vasthouden in de palm
van zijn hand.

Collecte. Inzameling van de gaven: 1ste collecte:
voor het Jeugwerk 2de collecte : voor de kerk
Slotlied: lied 29 uit: Geroepen om te zingen. U
zij de glorie.
Zegen. Gemeente eindigt met Amen, amen,
amen

Koor: I will sing with the spirit.

Koor: King all glorious.George Mf. Vail en
Chas. Wesley. Verheug u, de heer is koning. Jezus

Ik zal met bezieling en overtuiging lofzingen voor de
Heer. Halleluja. 1 Korintiërs 14 vers 15

de redder regeert. Begroet hem als uw
ongeëvenaarde koning. Zing voluit zijn lof. Amen

Eerste lezing: Genesis 2: 8 – 9.

Uitgangscollecte: Instandhouding van de
eredienst

Zingen: lied 630: 1, 2, 3. Sta op een morgen
ongedacht.
Tweede lezing: Johannes 20: 1 – 18.

Denkt u aan de bloemengroet bij de
uitgang?

