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•

ZINGEN VOOR DE DIENST: Gezang 215 en Lied 170 (Tussentijds)

1. Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2. Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer,
halleluja!
Englen juub’len Hem ter eer,
halleluja!
1. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
2. Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
3. Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan
eren uw heilige Naam.
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En U in waarheid aanbidden.

•

WELKOM en MEDEDELINGEN

•

ZINGEN: Psalm 149 : 1, 2 en 5

1. Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

2. Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des HEREN wordt geprezen
met het aloude lied der vaad’ren.
De heil’ge reien naad’ren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's HEREN heiligdom.

5. Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijs 's HEREN welbehagen!
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen 's HEREN naam.
•
•

STIL GEBED
BEMOEDIGING en GROET

•

ZINGEN: Lied 9 : 1, 14, 15 en 16 (Tussentijds)

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

14. Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.
Wij zullen vol vertrouwen gaan:
Kyrie eleison!

15. Gij hebt uw Woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

16. Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!

De nieuwe PAASKAARS wordt binnengebracht
en aangestoken
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•

ZINGEN: Lied 118 : 1 en 3 (Tussentijds)

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
•

GEBED om ontferming

•

LEZING: Jesaja 12 : 1 t/m 6

1 Op die dag zul je zeggen:
‘Ik zal u loven, H E E R .
U bent woedend op mij geweest,
maar uw toorn is geweken, u troost mij.
2 God, hij is mijn redder.
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,
want de H E E R is mijn sterkte, hij is mijn beschermer,
hij heeft mij redding gebracht.’
3 Vol vreugde zullen jullie water putten
uit de bron van de redding.
4 Op die dag zullen jullie zeggen:
‘Loof de H E E R , roep zijn naam uit.
Maak alle volken zijn daden bekend,
verkondig zijn verheven naam.
5 Zing een lied voor de H E E R :
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wonderbaarlijk zijn zijn daden.
Laat heel de aarde dit weten.
6 Jubel en juich, inwoners van Sion,
want groot is de Heilige van Israël,
die in jullie midden woont.’

•

ZINGEN: Lied 170 (Evangelische Liedbundel)

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, U blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein
•

GEBED om de Heilige Geest

•

SCHRIFTLEZING: Openbaring 1 : 9 t/m 18

9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel
in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had
gesproken en van Jezus had getuigd. 10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik
hoorde achter me een luide stem, die klonk als5een bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf
alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Per-

gamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ 12 Ik draaide me om, om te zien welke stem
er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 13 en daartussen iemand
die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om
zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als
het geluid van geweldige watermassa’s. 16 In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit
zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon.
17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op
me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die leeft; ik was
dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.

•

KOORZANG:

‘Christus is opgestaan’ en ‘Daar juicht een toon’

•

SCHRIFTLEZING: Mattheüs 28 : 1 t/m 10

1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit
Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen
weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De
bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen
en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is
immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.
7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten
jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’
8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan
vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe,
grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10 Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn
broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’

•

KOORZANG:

‘Opgestaan is onze Heer’

•

PAASPROJECT kinderen: ‘Ik ben de opstanding en het leven’

•

PROJECTLIED:

Aan het kruis is Hij gestorven,
na drie dagen opgestaan.
Levend staat Hij in ons midden:
‘Hoor, ik noem je bij je naam!’
In een wereld vol van vragen,
in ons leven met soms pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.

Heel de wereld moet het weten:
Jezus, Hij is opgestaan.
Ook aan jou geeft Hij het leven:
6 ‘Hoor, Hij noemt je bij je naam!’.

Aansluitend gaan de kinderen naar de nevendienst

•

PREEK

•

ZINGEN: Gezang 218 : 1, 2, 3, 4, en 8

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
2. Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
3. Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we_uit zijn hand.
4. Tenonder ging de sterke dood,
tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.
8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
•

KOORZANG:

‘Paascantate’

•

DANKZEGGING en VOORBEDEN

•

INZAMELING van de GAVEN
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•

SAMENZANG:

‘U zij de glorie’

1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend strómen 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 telken-kere: 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!
•

ZEGEN
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