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Voorganger: Ds. Marco Schut
Blazersgroep o.l.v. Johan Hoeve
Organist: Jurjan Lipke
Nevendienstcommissie en kinderen

Voor de dienst zingen:
De Heer is waarlijk opgestaan (Hanna Lam 1. 27) en Iona lied 40
Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja.
1. Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
Refrein
3. En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
Refrein
5.‘Denkt toch aan zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.’
Refrein
7. ‘Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.’
Refrein

2. Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
Refrein
.
4. Maar een engel sprak hen aan:
‘Die gij zoekt is opgestaan’
Refrein
6. ‘Hij, de grote mensenzoon,
gaat door 't graf heen naar zijn
troon.’
Refrein

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
Welkom en mededelingen
We gaan staan:
De nieuwe paaskaars. Het licht wordt door ons begroet.
Voorganger:
Licht dat uit de doden,
uit de nacht verrijst,
vlam die niet te doven
naar de dag verwijst.

Allen:
Kaars van God gegeven
Schitter in dit uur,
Christus wees ons leven,
wees ons vreugdevuur.

Voorganger:
Brandend van verlangen
toont Gij Gods gezicht;
liefde, onbevangen,
vrolijk levenslicht.

Allen:
Kaars van God gegeven
Schitter in dit uur,
Christus wees ons leven,
wees ons vreugdevuur.

Zingen: 634
1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede stralen 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!
We worden stil voor God en spreken uit:
voorg:
allen:
voorg:
allen:
voorg:
allen:
voorg:
allen:
voorg:
allen:

Vrede zij u allen
De wereld zij vrede!
Wij roepen God aan
De God die in Christus onder ons woont
Ja Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft
en in Christus onder ons mens is geworden
die ons mensen trouw is tot in eeuwigheid
die de verdrukten recht verschaft
die de hongerigen brood geeft
die de Geest zendt
en wij worden herschapen in Zijn licht en Opstanding
amen.

Gebed om heelheid en verlichting met de Heilige Geest
Weerbericht - gesprekje
Veertigdagenlied – 3 coupletten
1. De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.
2. Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.
3. God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin
De kinderen mogen naar de nevendienst

Lezing: Psalm 118:15 - 24
Zingen: 118:1, 6
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 de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
6. Des Heren hand is hoog verheven,
des Heren rechterhand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven
en zingen van des Heren werk.
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen,
maar niet verlaten in mijn nood,
en zijn genadig welbehagen
gaf mij niet over aan de dood.
Lezing: Marcus 16:1 - 7
Zingen: LB 1973 gezang 210:1, 4
1. 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.

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.

Preek
Zingen: Opwekking 352
1. Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heilge 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 heemlen Heer,
halleluja!
Englen juublen Hem ter eer,
halleluja!
De kinderen komen terug
Dans door de kinderen
Gebed
Collectes: 1. Jeugdwerk (50% eigen jeugdwerk) – 2. Kerk
Zingen: 416
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen
Orgelspel na de dienst

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

