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Ichthus

Met medewerking van:
Dirk Swama – orgel
Louis Luitjens – trompet
Ichthuskoor onder leiding van Frits Vugteveen

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk
voor op de dienst.
Luiden van de klok
Binnendragen van het licht van Vroeg op Pasen
Zingen: NLB 637: 4
4 Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steekt ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
Aansteken paaskaars met het licht van de Paasmorgen.
Zingen: Zingende Gezegend 155: 1 en 3 (Melodie Ps. 118)
1 God dank! laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verlorenPasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,
een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk, de Heer is opgestaan!
3 God dank! de Hemel heeft gesproken;
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken,
vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen,
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnenwaarlijk, de Heer is opgestaan!
Bemoediging en groet
Luisteren/zingen: For the love of Jezus: 1, 2, 3 (koor) en 5 (allen)
1 All for Jesus! All for Jesus!
This our song shall ever be,
For we have no hope, nor Saviour,
If we have not hope in Thee!
2 All for Jesus Thou wilt give us
Strength to serv' Thee, hour by hour;
Non can move us from Thy presence,
While we trust Thy love and power.

3 All for Jesus at Thine altar
Thou wilt give us sweet content;
There, dear Lord, we shall receive thee
In the solemn Sacrament
5 All for Jesus, all for Jesus
This the Churches song must be;
Till, at last, her sons are gatred.
One in love and one in Thee. Amen.
Inleiding op de dienst
Zingen: NLB 413: 1 en 3 (koor), 2 (allen)
1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaanlaat ons niet verloren gaan.
2 Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, Ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!
Kyriegebed
Luisteren: Dona nobis pacem
Gebed
Zingen: Tussentijds 171: 1, 2, 6 en 7 (melodie: Nieuwe Liedboek 650)
1 Het pure witte licht van Gods aanwezigheid
is als een bliksemschicht, een keerpunt in de tijd.
2 In stilte, ongezien en stralend, onverwacht,
herrijst de Levende uit dood en donk're nacht.
6 Waar leven triomfeert, het dode overwint,
daar bloeit de wereld op en heel de schepping zingt.

7 Waar Pasen wordt gevierd is dood voorbijgegaan,
daar wortelt weer de hoop in 't menselijk bestaan.
Lezen: Johannes 21: 1-14
Zingen: NLB 644: 1 en 5
1 Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.
5 Hij is de Heer en Koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.
Overdenking
Luisteren: Prijst verheugd
Zingen: Zingt volop Gods lof: 1, 2, 3 (koor) en 4 (allen)
1 Zingt volop Gods lof, de hemelen rond.
Verblijdt u in Hem, een lied in de mond.
Gij engelen, machten, voor Zijn aangezicht.
En zingt u te buiten, in ’t hemelse licht.
2 Zingt volop Gods lof, gij, aarde in koor,
stem in met het lied, dat daar wordt gehoord.
Bezing Zijn genade, Gi j schepping looft Hem,
die u leerde zingen, geef liefde uw stem.
3 Zingt volop Gods lof, laat horen de klank,
van snaren en fluit, betoon Hem uw dank,
met al wat geluid geeft, sla aan het akkoord,
van wat Hij gedaan heeft en zing het dan voort.
4 Zingt volop Gods lof, want waardig is Hij,
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij,
tot leven geroepen, voor liefde bestemd,
besteedt dan uw adem, aan zingen voor Hem.
Dank- en voorbeden
Luisteren: The Lords Prayer
Mededelingen

Inzameling van de gaven (1e: KiA Werelddiaconaat / 2: PGE)
Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v.
Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 17 april Ichthus.
Zingen: NLB 704: 1 (koor) en 3 (allen)
1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
Zegen
Zingen: U zij de glorie: 1, 2 en 3
1 U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: 'Christus overwint!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zingen: Amen

