PAASMORGEN
Bij binnenkomst kunt u uw spaardoosje in de
mand bij de liturgische bloemschikking leggen….

Welkom

Uitleg liturgische schikking

Gebeden en Onze Vader

Lied 982 (begeleiding combo)

Inzameling van de gaven + evt. spaardoosjes

Kyriëgebed elke bede wordt besloten met het
gezongen refrein van lied 547

1e Kerk in Actie Pakistan
2e Kerk
3e Liturgische schikkingen

Glorialied 624 + CantoRei (a, C, a)
Lied 634 + CantoRei

Het licht van zondag straalt in ‘t rond
Het stralend licht dat God ons zond.

Gebed bij de opening van de schriften
Zegenbede lied 430
Johannes 20: 1 – 18

allen Het licht van licht en vrolijkheid,
het licht van Gods genegenheid.
Het licht van zondag straalt in ‘t rond
Het stralend licht dat God ons zond.

Lied + CantoRei
(G.J. de Bruin – mel. lied 458)
C

Licht, eerste woord
door mensen gehoord,
nog altijd spreekt Gij voort

v

Uw schepping wacht
tot Gij door uw kracht
een grens stelt aan de nacht.

a

Wonder geheim:
Gij hebt, ongedacht,
uw kind terecht gebracht.

allen De dageraad van Genesis.
De dag van de verrijzenis.
Aansteken van de kaarsen
Lied 637 + CantoRei (a, C, a, a)
Bemoediging
v
g

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft

C

v
g

Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en nooit laat varen het werk van zijn
handen

Licht opgestaan,
wie kan jou verstaan,
steek ons met vreugde aan.

m

Vlammen van vuur,
kom, tover dit uur,
een blos op ons gezicht.

a

Uw eerste woord,
wij geven het door:
voor alle mensen licht!

Groet
v
g

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

v
g

Het licht van Christus!
Het licht van de wereld

v
g

De Heer is opgestaan
De Heer is waarlijk opgestaan!

Overdenking
Lied 642: 1, 2, 3, 8

Na de dienst is iedereen van harte welkom
om nog even te blijven voor
koffie/thee/limonade en iets lekkers....

