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Orgelspel voor de dienst:
Variaties over Gezang 207 ‘O Filii et Filiae’ - Jeanne Demessieux
(Hoort aan, gij die Gods kindren zijt)
Samenzang voor de dienst:
Gezang 215
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!
Eng'len juub'len Hem ter eer,
halleluja!

1

Op Toonhoogte 106 (met muziekgroep)
Nu is het Pasen – Jezus leeft: a,v,m,v,m,a
Allen:

Nu is het Pasen, Jezus leeft!
Komt allen, sluit u aan,
Die onze dood verslagen heeft
De Heer is opgestaan!

Vrouwen: O blijft niet achter, aarzel niet,
ga mee, de wereld door.
Hij gaat door heel zijn rijksgebied
ons zegevierend voor.
Mannen: Nu zal gen grens meer scheiding zijn,
Geen ras, geen kleur, geen taal,
O landen, volken, groot en klein,
Hij roept u allemaal!
Vrouwen: Geen macht in hemel en op aard
Maakt Pasen ongedaan,
En wie zich achter Christus schaart
Zal vrede binnengaan.
Mannen: Want welke vijand ons bedreigt,
zijn wapen deert ons niet –
als eens de laatste vijand zwijgt
klinkt nog dit vrolijk lied.
Allen:

O hoor, de klokken luiden blij;
komt allen, sluit u aan,
dan zeggen, zingen, juichen wij:
de Heer is opgestaan!

2

Op Toonhoogte 108 (met muziekgroep)
Omdat Hij leeft: Nederlands en Engels
Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat hij leeft,
Mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard
omdat hij leeft.
Because He lives,
I can face tomorrow.
Because He lives,
my fear is gone.
Because I know,
He holds the future.
And life is worth the living,
just because He lives.

3

Gezang 216 Laat groot en klein nu vrolijk zijn

2

Juich dan en zing!
Hij, de Eersteling
heeft onze vijand bedwongen,
is sterk en groot
dwars door de dood
tot in Gods rijk doorgedrongen.
Wie bij Hem hoort
mag door die poort
achter Hem aan
ten leven gaan, Hij heeft de zege bedongen.
4

3

Lof, dank en eer
zij onze Heer,
zegent zijn naam te allen tijde!
Gij christnen, laat
uw woord en daad
zijn overwinning belijden.
Dan zullen wij
zijn zoals Hij
en na de nood
van graf en dood
eeuwig in Hem ons verblijden.

Welkom door de ouderling van dienst
Stil gebed als voorbereiding op de dienst (staande)
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 118 vers 1,8,9 (staande)
1

Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

8

De steen, dien door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's HEREN hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

5

9

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's HEREN naam.
Wij zeegnen u uit 's HEREN woning,
wij zegenen u al tezaam.

Lezing van het gebod van God
Zingen Gezang 362 (Liedboek 213)
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 Gods heilige Naam.
en Hem in waarheid aanbidden.

Kindermoment

6

Lied van de maand: Lied 110 vers 1 (Op toonhoogte)
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.
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
Eerste Schriftlezing: Psalm 30:7-13
7

In mijn overmoed dacht ik: Nooit zal ik wankelen.
HEER, u had mij lief en ik stond als een machtige berg,
u verborg uw gelaat en ik bezweek van angst.
9
U, HEER, roep ik aan,
u, Heer, smeek ik om genade.
10
Wat baat het u als ik sterf,
als ik afdaal in het graf?
Kan het stof u soms loven
en getuigen van uw trouw?
11
Luister, HEER, en toon uw genade,
HEER, kom mij te hulp.
12
U hebt mijn klacht veranderd in een dans,
mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.
13
Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen.
HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven.
8

Zingen door muziekgroep: Agnus Dei/Lam van God (Sela)
Lam van God,
Dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.
Lam van God,
Dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal
7

Tweede Schriftlezing: Marcus 16:1-8
161Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria
de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen.
2
Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend,
vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal
voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4Maar toen
ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een
heel grote steen. 5Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een
in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij
zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is
de plaats waar hij was neergelegd. 7Ga terug en zeg tegen zijn
leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar
zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’8Ze gingen naar
buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen
door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen
niemand iets zeiden.
Zingen: Gezang 213 vers 3,4,5,6
3

De engel sprak: Houdt moed, vreest niet,
ik ken de bron van uw verdriet:
gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet.
Halleluja, halleluja, halleluja!

4

Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Komt, ziet waar Hij gelegen heeft.
Halleluja, halleluja, halleluja!

5

Nu bidden wij U, Zoon van God,
omdat Gij opstond uit de dood,
geef ons nu uw genade groot,
- halleluja, halleluja, halleluja! -

6

opdat wij, vrolijk en bevrijd,
lofzingen in der eeuwigheid
wuw lieve naam gebenedijd.
Halleluja, halleluja, halleluja!
8

Verkondiging
Zingen: Gezang 643 Liedboek 2013 vers 1,3,5,8,9 (met de
muziekgroep)

3 Als een verweeuwde zat de kerk,
Treurende om haar Heiland,
maar in het graf deed Hij zijn werk,
streed met de laatste vijand.
5 Zing nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.
8 Christengemeente, jubel nu!
Dit zijn u goede dagen.
Hemelse engelen zullen u
hier op de handen dragen.
9 Jubel, want die in aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubel, want elke blijde dag
is ons zijn woord tot leven!

9

Collecte voor: 1e Diaconaal buurtwerk
2e Jeugdwerk Prot. Kerk
Trompet en orgel tijdens de collecte:
Sonata in D (arr. E.H.Tarr) - Giuseppe Torelli3
-Grave – Allegro
-Grave (orgelsolo)
-Allegro
-Grave (orgelsolo)
-Allegro
Dankgebed - voorbeden – Onze Vader
Slotlied: Gezang 218 vers 1,4,5,8 (staande)
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.

4

Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

5

De donkre weg die Hij betrad
komt uit in 't hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

8

't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Zegen
Trompet en Orgel
Enkele Paasliederen
10

