Protestantse Wijkgemeente Zeist-West
Viering op zondag 21 april 2019 - Paasmorgen
Predikant
Ouderling
Diaken
Collectant
Koster
Gastvrouw-heer
Braille

ds Tineke Dronkert
Jeroen Zomerplaag
Lo v. Yperen
Ria v.d. Ros
Henk Henstra
Tineke Dijkstra
Dorothy Hissink

Beeld
Geluid
Organist
BHV
EHBO
Kinderkerk
Creche

Kees Manintveld
Rik te Winkel
Jan de Vlaming
Nannie Boers
Nico v.d. Ros
Hetty Simmelink
Daniëla Postma

Muziekgroep: Arienne Matser, Dorothea Manintveld, Els Brouwer, Hanna Zomerplaag, Jan de Vlaming,
Jeannette van Andel en Paul Ruijssenaars
Muziekgroep:
1. Look on Him and live
2. Angels, roll the rock away
3. If the Savior stood beside me
- de bel – teken om te verstillen
- binnenkomst ambtsdragers

rond het woord
- gebed
- Paasevangelie: filmpje Zandtovenaar
– NLB 600: 1,

om te beginnen
- overweging – stilte
- welkom
- kaarsen op de tafel aangestoken
allen staan
- openingstekst.
V:Onze hulp in de naam van de Heer
a:Die hemel en aarde gemaakt heeft
v:Eeuwige God, U die ons kent
a:noem ons bij onze naam
opdat wij U herkennen
v:Blijf aan het Woord en verhaal steeds
opnieuw over opstaan en nieuw leven.
a:Schud ons wakker, maak ons levend,
houd ons vast.
v:want U bent onze hoop,
a:U alleen, voor nu en altijd. AMEN
- openingslied
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
4. En nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
- groet (predikant)
v. De Eeuwige zal bij u zijn
a. ook u zal God bewaren
allen zitten
- kyriëgebed –
- glorialied – NLB 624: 1, 3

- lied NLB 630: 1, 2
rond de tafel
- gebeden
voorbede
stil gebed
Onze Vader
- het leven van de gemeente
oproepen, mededelingen
- collecte en muziek: I will magnify thee, o
Lord
- slotlied NLB 634
de kinderen uit de crèche in de kerk
- zegen
De muziekgroep speelt:
1. All things bright and beautiful
2. This joyful Easter-tide
3. Easter medley
de ambtsdragers en predikant verlaten
als eerste de kerkzaal
Om 11.30 uur zullen we de klokken voor het
eerst weer laten luiden, in het bijzonder ter
nagedachtenis aan de gemeenteleden die we
niet uit konden luiden (Bertus Neomagus,
Freerk Wieringa, Iet Busschbach en Kuin
Koekkoek). Daarna zingen we met de NGK NLB
608 (De Steppe)
Na afloop hiervan is er gelegenheid om met de
NGK koffie en thee te drinken. Er is ook een
traktatie van Lettie Neomagus bij de koffie!

