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Muziek en zang voor de dienst:
Be thou my vision
Be Thou my vision, O Lord of my heart
Be Thou my wisdom, and Thou my true word
Naught be all else to me, save that Thou art
I ever with Thee and Thou with me, Lord
Thou my best thought, by day or by night
Thou my great Father, and I Thy true son
Waking or sleeping, Thy presence my light
Thou in me dwelling and I with Thee one
High King of heaven, my victory won
May I reach heaven's joys, O bright heaven's sun
Heart of my own heart, whatever befall
Still be my vision, O ruler of all
Welkom
Aanvangslied

Wil ons in het vroege licht verschijnen 1 soliste, 2 en 3 gemeente
(melodie: Wees gegroet gij eersteling der dagen)

Wil ons in het vroege licht verschijnen,
als de nacht nog om ons hangt.
Doe de nevel van de vrees verdwijnen,
die ons droeve hart bevangt.
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen,
in geloof en ongeloof tezamen:
dat wij zien door tranen heen,
Opgestane, U alleen!

Wees dan als een wonder in ons midden,
al zijn alle deuren dicht.
Dat wij in ons luisteren en bidden
speuren naar uw aangezicht.
Troost ons met de tekens van uw lijden,
dat geen twijfel ons van U kan scheiden:
op de eerste dag ontwaakt
in de droom die levend maakt.

Ga ons voor naar waar U bent begonnen
in het heuvelland van hoop.
Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen,
richt daar onze levensloop.
Voer ons naar het uitzicht ons gegeven,
doe ons diep en duizendvoudig leven:
vleugels van uw vredegroet
dragen ons U tegemoet!

Hier gekomen en thuis met ons verbonden
Votum en groet
Gebed

Wij bidden samen om ontferming en brengen glorie aan God
daarna volgt het lied van gebed Amazing grace door soliste

Lied van gebed
Amazing grace! how sweet the sound,
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.

Amazing grace
’Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed!

The Lord hath promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be
As long as life endures.
Voorganger: een symbool van de Geest
Gebed om verlichting met de Heilige Geest: Lied 680:4

Hoor, heil’ge geest wij roepen U

Eerste lezing:
Johannes 20: 19-23 (NBV21)
19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de
Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: “Vrede zij met
jullie!” 2 Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze
de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: “Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo
zend Ik jullie uit. 22Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: “Ontvang de heilige Geest. 23Als
jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet
vergeven.”
Zingen:

It is well with my soul

(soliste)

Tweede lezing:
Johannes 20: 24-31(NBV21)
24Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de
andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ Zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van
de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan
leggen, zal ik het geloven.’ 26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er
nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. “Vrede zij met jullie!”
zei Hij, 27en daarna richtte Hij zich tot Tomas: “Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je
hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.” 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn
God!’ 29Jezus zei tegen hem: “Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en
toch geloven.”
30Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek
staan, 31maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en
opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.
Zingen

Lied 687: 1

Wij leven van de wind

Preek

Gezonden zijn

Zingen

Lied 687: 3

Gebeden:

Namen voor de voorbeden worden genoemd
Tijdens het aansteken van kaarsjes zingt soliste:

Wij teren op het woord.

You raise me up to more than I can be
1

When I am down and oh my soul so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

2

There is no life no life without it's hunger
Each restless heart beats so imperfectly
But when you come and I am filled with wonder
Sometimes I think I glimpse eternity

refr. You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de
boze, want van U is het koninkrijk en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen
Collectes:
1e collecte is de Diaconale collecte bestemd voor Vakantieweken diaconale locaties. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 24 april
2e collecte voor Kerk en Pastoraat is bestemd voor Jeugdwerk eigen gemeente, over te maken op
rekeningnummer NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Prot. Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 24 april
e
3 collecte is bestemd voor bijdrage eredienst, eveneens over te maken op rekeningnummer
NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk, onder vermelding van 3e collecte.

Slotlied

Lied 630: 1, 3 en 4

Sta op een morgen ongedacht

(soliste/gemeente)

Zending en zegen,

Orgelspel over

Lied 655

Zing voor de Heer een nieuw gezang

Tijdens orgelspel verlaten wij de kerk, of blijven zitten.
Bij een kopje koffie of thee is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
We wensen u een goede en gezegende zondag!

