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Zingen voor de dienst:
Nieuwe Liedboek 287: 1 en 5
Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed,
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
Uit Hemelhoog 583: Glorie aan God
Glorie aan God (4x)
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God (4x)
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan (4x)

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God (4x)
Afkondigingen
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Psalm 118:1
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.
Votum en Groet
Zingen: Psalm 118: 6 en 9
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.

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 zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
Gemeente gaat zitten
Koor: ´Geprezen zij de Heer´
´Het is volbracht´
Koor en Gemeente: ‘Daar juicht een toon’
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
Gebed
Zingen: OLB 210: 1 en 2 ‘Een morgen ongedacht’
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.
Schriftlezing: Markus 16:1-8
Het lege graf
1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de
moeder van Jacobus, 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. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons
de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’4 Maar toen ze
opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel
grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het
wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar 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. 7 Ga 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.” 8 Ze 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.
Koor: ‘Jezus alleen’
‘Voor mij’
Preek
Muzikale meditatie

Koor en gemeente: Hemelhoog 605
‘Juicht want Jezus is Heer’ 2e en 3e keer refrein door de gemeente
Refrein:
Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.
Koor: ‘Hich and lifted up’
‘De weg weer vrij’
Voorbede en dankgebed
Tijdens de collecte zingen we: NLB 654: 5 en 6
Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge,
Gij herder die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.
Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!
Gemeente gaat staan

Zingen: Hemelhoog 200: 1, 2 en 3 ‘U zij de glorie’
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalt' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
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 telkenkere: 'Christus overwint!'
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 dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zegen
Amenlied: OLB 456:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Koor toegift: ‘Daar is kracht in het bloed’

