Zondag 16 april 2017
Eerste Paasdag

Welkom
Aansteken van de kaarsen
gezang 99 (sur Liedboek)

2.

Mi toe, Masra Jezus, mi de jeri,
fa Joe kali zondaar kom.
Fa Joe lobbi dem, di ben fadom.
Ja mi srefi ondervindi dati,
fa Joe habi so wan sarihatti.
O mi vriend, mi begi krei:
kali mi kom na joe sei.

Evangelisch Lutherse gemeente Amsterdam Zuidoost
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v. De Heer is opgestaan!
g. De Heer is waarlijk opgestaan!
v. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
g. Laat ons hem vieren met vreugde
v. De Heer is opgestaan
g. Hij is waarlijk opgestaan.

Glorialied: gezang 122 (Sur Liedboek)

v. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
g. Amen

Vertaling:

1.

Hopo kom, singi halleluja! Jezus de liebi.
Kom njam plisiri, kom singi oen ala di bribi.
Halleluja, glori en halleluja!
Jezus, wi Jezus de liebi.
Staat op, zingt hallelujah, Jezus leeft!
Kom wees blij, komt alle gelovigen, zingt
Halleluja, gloria, halleluja
Jezus, onze (Heer) Jezus leeft

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft

2.

v: De almachtige en barmhartige God zij ons genadig
vergeve ons onze zonden
en geleide ons tot eeuwig leven
g. Amen
(wie staat, gaat zitten)

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3.

Kyrie en Gloria
Laten we de Heer om ontferming aanroepen...
en zijn Naam prijzen

Loekoe da grebi foe Jezus: a broko, a hopo!
A no man holi wi Masra, da Hem ben komopo!
Dede hoepee, ala joe skreki gowei?
Doro foe liebi de hopo!

Vertaling:
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Kijk het graf van Jezus is geschonden, het is open!
Men kon onze Heer (Meester) niet tegenhouden,
toen hij verrees.
Dood, waar is jouw schrik gebleven?
De poort (deur) van het leven is open gegaan.
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De Schriften

2.

De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond het loopt als vuur de wereld rond.

3.

De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
zie hier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4.

Zie hier het licht van lange duur,
zie hier de Zoon, de \zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan de Heer is waarlijk opgestaan.

groet

groet ook elkaar met de vrede van Christus, ondertussen zingen we:

"Gi grantangi na Masra."
Gi grantangi na Masra. Gi grantangi gi grantangi na Masra (2x)
A puru mi na pikadu verlusu mi sieli now mi kan singi en njampre (2x)
Mi hori tranga mi no sa long mi hori tranga te winni kom!
Te Jezus taki mi wroko man, wan kroon fu glorie de yu paiman (2x).
Kinderen ontsteken kleine kaarsjes aan de Paaskaars en delen ze rond.
Ondertussen zingen we lied 637

Gebed van de Paasmorgen:
v.

God boven alle machten,
die door de dood van uw Zoon
de zonde en de dood vernietigd
en door zijn opstanding
onschuld en eeuwig leven aan het licht hebt gebracht,
opdat wij, van de macht van de duivel verlost
in uw Rijk leven,
schenk ons, dat wij dat van ganser harte geloven
en, in dit geloof standvastig
U te allen tijde loven en danken.
Door Jezus Christus, onze Heer

lezing uit de profeten: Ezechiël 37:1-14

(melodie: Daar juicht een toon)
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Gemeente zingt:

antwoordpsalm: psalm 118
v. De Heer is mijn sterkte, mijn lied,
hij gaf mij de overwinning.

Halle-halle-halle-lu-u-ja (3x)
Halleluja (2x)

uitleg en verkondiging

g. Hoor, gejubel om de overwinning
in de tenten van de rechtvaardigen:
v. de rechterhand van de Heer doet machtige daden,
g. de rechterhand van de Heer verheft mij,
v. de rechterhand van de Heer doet machtige daden.
g. Ik zal niet sterven, maar leven
en de daden van de Heer verhalen.
Lezing uit het epistel: 1 Korinthiërs 5:7-8

psalmwoord en halleluja:
v. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen. Halleluja!

De gemeente gaat staan en zingt:

evangelie-lezing: Marcus 16:1-8
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2.

Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, dit is al waar ik op bouw.

3

Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw, dit is al waar ik op bouw.
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4.

Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
`Gij zijt al waar ik op bouw!

zegenen van huispaaskaarsen
lied 598:
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft
Dankgebeden voorbeden
telkens besloten met:

GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen
Inzameling der gaven
gebed over de gaven
verjaardagslied: Prisiri na ini Masra (JdH 654)
Prisiri na ini Masra
Oen ala di bribi na hem.
En oen disi soekoe foe Hem.
Mek’sari en hebi gowei.

Stil gebed
Onze Vader
Slotlied: lied 634 U zij de glorie

Refrein:
Njam prei, njam prei! Prisiri na ini Masra. (2x)

Verblijdt u, want Hij is de Heer
de Koning die hemel en aard
door ‘t woord zijner almacht regeert,
die zondaars verlost en bewaart.
Refrein
Prisiri na ini Masra.
Oen hopo en prijse hem nem.
Nang’orgel en gitaar en stem.
Halleluja, lofsingi da Lam!
Refrein
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v. Zegen
g.

voorganger: ds Lieske Keuning
organist: Matteo Mijderwijk
ambtsdrager:
lector:
koster: Sebastian Tensen en Nykeisha Blackson

Op Pinksteren, zondag 4 juni 2017, is er gelegenheid tot doop!
Wie op die dag gedoopt wil worden of kinderen wil laten dopen wordt verzocht
vóór 10 mei a.s. contact op te nemen met ds Lieske Keuning, zodat afspraken
gemaakt kunnen worden voor doopcatechese en doopgesprek.
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