Paasmorgen: Kijk eens in de spiegel: Licht van Pasen!
Zondag 17 april, 10.00 uur
Voorganger:
Organist:
Lector:

Hester Radstake
Cor Resseler
Gerda Vaartjes

Welkom en mededelingen
we gaan staan

Het licht van de Paaskaars
De kinderpaaskaars wordt binnengedragen door de kinderkring.

ondertussen zingen we: Lied 593 (3x steeds een toon hoger, Hester zingt diaken/cantor)
Aandacht voor de kinderen
Zingen:

Tussentijds 169 (mel. Lied 637)

Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
1.Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied.Refrein
2.Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem. Refrein.
3.En hoe groot was hun verdriet, want zij vonden Jezus niet. Refrein.
4.Maar een engel sprak hen aan: "Die gij zoekt is opgestaan." Refrein.
7. "Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied." Refrein.

Bemoediging en drempelgebed
Voorganger: Hier zijn wij, Paasmensen,
om te zingen en te bidden (…)
Heer open ons hart!
ALLEN:
HEER OPEN ONS HART!
Voorganger: Hier zijn wij, Paasmensen (…)
Heer, open onze ogen!
ALLEN:
HEER, OPEN ONZE OGEN!
Voorganger: Levende God, u hebt (…)
Heer, doe ons opstaan!
ALLEN:
HEER, DOE ONS OPSTAAN! AMEN
Aandacht voor de kinderen
Als alle kinderen op aarde hand in hand tezamen gaan
krijgt het leven veel meer waarde breekt eindelijk de vrede aan.
Kyriëgebed
Glorialied: Lied 630: 1 en 3
Groet en gebed van de paasmorgen
Voorganger. De Heer zij met u!
ALLEN:
ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN!
Lezing:

Jesaja 55

Muziek
Lezing:

Johannes 20: 1-18

Zingen:

lied 642: 1,2,4,7,8

we gaan zitten

Lezing:

1 Korintiërs 13: 1-13

Zingen

Lied 792 op melodie van lied 836

Overdenking
Muziek
Zingen:

Lied 625

Diaconaal moment
Gebeden, afgesloten met stil gebed het Onze Vader (NBV’21)
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen
Aandacht voor de kinderen
Slotlied: Lied 634
Zending en Zegen met gezongen Amen
Muziek

De kinderen van de kinderkring komen terug

we gaan staan

