Liturgie zondag 21 april 2019
Eerste Paasdag
Voorganger: ds. C.M. Blokland - den Hertog
Ouderling van dienst: dhr. A. van Weelden
Organist: dhr. J. Rodermans
Muzikale medewerking: Singsation

Zingen voor de dienst ELB 131 en ELB 122
ELB 131:1, 3, 4, 5 en 6
1. Nu is het Pasen Jezus leeft
3. Nu zal geen grens meer scheiding zijn
4. Geen macht in hemel en op aard
5. want welke vijand ons bedreigt
6. o hoor, de klokken luiden blij:
ELB 122:1, 2, 3 en 4
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan
4. Want nu de Heer is opgestaan
Welkom en mededelingen
Singsation zingt ‘Christ the Lord is risen today
Gemeente zingt: ELB 125:1, 2 en 3
1. Geprezen zij de Heer +refrein
2. Verdreven is de schaduw van de dood + refrein
3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht + refrein
Welkom, stil gebed en groet
Zingen 630:1, 2 en 4
1. Sta op! Een morgen ongedacht
2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit
4. Sta op! Hij gaat al voor ons uit
Gebed
Genadeverkondiging en leefregel
Singsation zingt
- Worthy is the Lamb
Zingen projectlied kinderen
Projectthema: Pasen: een nieuwe start (op de melodie van ELB 118 ‘Hij kwam bij ons heel
gewoon’)
Zing en wees blij: Jezus leeft!
Het graf is leeg, de dood voorbij.

Hij redde jou, redde mij,
de God die zo gekozen heeft.
refrein (gewijzigd):
Wil jij op weg, met Jezus mee,
met God de Vader, die jou kent?
Hij kiest, Hij redt en Hij vraagt het nu gewoon:
‘kies jij voor Mij en voor mijn Zoon?’
Gesprekje met de kinderen door leiding kindernevendienst
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing Lukas 24:1-12
Singsation zingt: ‘How beautiful are the feet’
Wij zingen lied 642:1, 2, 3, 4 en 8
1. Ik zeg het allen dat Hij leeft
2. Ik zeg het allen, en de mond
3. Nu schijnt ons deze wereld pas
4. Ten onder ging de sterke dood
8. ’t Is feest omdat Hij bij ons is
Verkondiging
Singsation zingt
- ‘Every valley’
Zingen lied 648:1, 2 en 3
1. Zing hallelujah, hemel een aarde, zing
2. Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest
3. Zing hallelujah, nodig de volken: drink
Dankgebed en voorbeden
Collecten. Tijdens de collecte zingt Singsation ‘Hallelujah’
Slotlied lied 634:1 en 2
1. U zij de glorie
2. Licht moge stralen
Zegen

