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Samenzang voor de dienst
Lied 637
1 Daar juicht en toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.
2 Geen graf hield Davids zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held.
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.
3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
Lied 642
1. Ik zeg het allen dat Hij leeft
dat Hij is opgestaan
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook gaan of staan
2. Ik zeg het allen en de mond
van allen zegt het voort
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort
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3. Nu schijnt on deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand
4. Ten onder ging de sterke dood
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet
5. de donkere weg die Hij betrad
komt uit in ’t hemelrijk
en wie Hem volgen op dat pad
worden aan Hem gelijk
6. wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
getroost en wanhoop niet
een weerzien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet
7. Nu is op aarde geen goede daad
meer tevergeefs gedaan
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan
8.’t Is feest omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
De kerkenraad komt binnen.
Welkom en mededelingen
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Bemoediging en groet
V: Wij vinden hulp en steun bij de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die sterker is dan dood en verdriet
zodat we kunnen opstaan
A: vanuit het donker komen wij nu aan het licht
V: Wij zijn hier samen in aanwezigheid van het
paaslicht
A: want de Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!
V: Laat het licht van Pasen over ons leven
schijnen.
A: Dat Hij ook in ons leven mag opstaan. Amen
De paaskaars wordt van achter uit de kerkzaal naar binnen
gebracht, op de standaard gezet en aangestoken.
V: Christus is opgestaan.
Met deze woorden begroeten de christenen van de
orthodoxe kerken elkaar thuis en op straat in de hele Paastijd.
En daarom willen wij elkaar vandaag ook zo groeten.
V: Christus is opgestaan!
Allen( begroet elkaar hiermee): Hij is waarlijk opgestaan!
Lied 630
Sta op een morgen ongedacht
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.
2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
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open uw dode oren;
kom uit het graf dat u ontsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.
3. Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
4. Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.
Koor: receive our praise
Gebed om ontferming
Lied 624: 1, 2 en 3
Christus onze Heer verrees, halleluja
Heilige dag na angst en vrees, halleluja
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja
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Prijs nu Christus in ons lied, halleluja
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja
die aanvaardde kruis en graf, halleluja
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja
heeft verzoening ons bereid, halleluja
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!
engelen jubelen Hem ter eer, halleluja
Gebed van de zondag
Moment met de kinderen voor zij naar hun eigen ruimte
gaan. https://www.youtube.com/watch?v=Z5RXCnhkjvw
Lezing: Johannes 20: 1 – 13
Lied 626: 1 en 2
Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg,
de lente bloeit maar antwoordt niet.
Er is geen troost voor mijn verdriet:
de Heer is weg!
Wie ik ontmoette sprak ik aan,
de engelen wenkten bij het graf,
maar niemand die mij antwoord gaf.
waar is Hij dan?
Johannes 20: 14 – 15
Lied 626: 3
Daar komt een man de hovenier!
- mijn ogen zijn van tranen blind ´wijs mij de plaats waar ik Hem vind
Hij is niet hier.
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Johannes 20: 16 ,17
Lied 626: 4,5
´Maria´ zegt Hij en terstond,
ik zag Hem niet, maar aan zijn stem,
Dezelfde steeds, herkende ik Hem,
Toen Hij mij vond.
Nu weet ik het, ik zie Hem staan
en nader Hem. Ik heb Hem weer!
Hij antwoord mij in zacht verweer:
´raak Mij niet aan´.
Johannes 20: 18
Lied 626: 6,7
Ik ben er niet voor u alleen
maar andere broeders zijn er nog.
reeds vaar i op tot God omhoog
Ga, zeg het hun!
Getroost, gehoorzaam ging ik heen
en bracht de boodschap rond met spoed:
Hij zocht en kende mij voorgoed,
En iedereen!
Koor: Amazing Grace
Verkondiging
Koor: 1. What the Lord has done in me
2. Great is He (Engels en Nederlands)
Groot is Hij allerhoogste Heer
onze vredevorst. Wat een God is hij! 2x
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Halleluja, Halleluja,
Halleluja wat een God is Hij! 2x
Halleluja, aan hem zij de glorie
rijkdom en macht wat een God is Hij 2x
Inzameling van de gaven
Dankgebed, voorbede, stil gebed en onze Vader
Lied

U zij de glorie!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie zonder einde meer!
Uit een blinkend stromen, daalde de engel af:
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie nu en immermeer.
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 in dood.
U de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Licht moge stralen in de duisternis,
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zending en Zegen
Koor: Come People of the risen King
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