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Inleidend orgelspel
Intrede lied: zingen en luisteren
NLB 118:8
De steen, dien door de tempelbouwers
veracht'lijk 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.
NLB 118:9
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 zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
NLB 118:10
De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.
Terug naar boven
Votum en groet
Zingen en luisteren
Weerklank 439
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
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Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk
Gebed
Inleiding op de dienst
Zingen en luisteren
JdH 496:1
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!
JdH 496:2
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!
JdH 496:3
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!
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Schriftlezing (NBV)
Johannes 20:11-17
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar
zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het
voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’
vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze
hem hebben neergelegd.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar
ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria
dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan
waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar:
‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me
niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.’
Zingen en luisteren
Christian Verwoerd: Op weg naar Emmaus
Op weg naar Emmaus - Christian Verwoerd - YouTube
We liepen daarzo met z’n tweeën richting Emmaus
We spraken met elkaar over wat er was gebeurd
Het onderwerp van ons gesprek was Hij, Jezus uit Nazareth
Waarvan we hoorden hoe Hij gekruisigd werd
Het idee dat Hij er niet meer was, drukte zwaar op ons
En niets waar ik of Kleopas de troost nu nog in vond
Had de dood zelfs bij die Man van God dan toch het laatste woord
O, in elk geval was onze hoop vermoord
Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd
Kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg
Hij las de droefheid af van ons gezicht en vroeg er ons toen naar
Zeg, waar praten jullie over met elkaar
Maar bent u dan de enige vanuit Jeruzalem
Die niet weet wat er is gebeurd, zo vroegen we aan hem
En dus begonnen wij hem te vertellen hoe
bijzonder Jezus was
En hoe Hij zieken van elke kwaal genas
Maar ook hoe Hij door onze leiders uitgeleverd werd
Ze zagen Jezus als een overtreder van de wet
En wij, wij hoopten zo dat Hij het was die ons verlossen zou
Dus u begrijpt wel, Zijn dood bracht ons in rouw
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Er waren er, zo vervolgden we, die gegaan zijn naar het graf
Het schijnt dat zij daar zagen dat zijn lichaam daar niet lag
Ze hadden er zelfs engelen gezien die
zeiden dat Hij leeft
Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest
Toen we alles zo vertelden aan de man die bij ons was
Begon hij uit te leggen dat dit alles nodig was
Dat de Messias lijden moest voor ons, zoals al was voorzegd
En zo verklaarde hij ons alles uit de Wet
Hoe vroeger al was uitgezien, hopend op Gods trouw
Naar Iemand die de zonden van het volk dragen zou
Het was Gods plan dat de Messias Zelf het lijden zou doorstaan
Om zo Zijn heerlijkheid, Zijn glorie in te gaan
Ondertussen waren we al bijna bij ons huis
De onbekende man wilde verder op zijn reis
Maar we nodigden hem uit bij ons en drongen erop aan
Om nu het laat werd toch met ons mee te gaan
Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens
Hoe het kwam dat wij het zagen, we weten het niet eens
Maar terwijl hij dankte en de broden brak, ontdekten wij verrast:
Het was Jezus Zelf die hier bij ons was!
Op hetzelfde ogenblik verdween Hij weer uit ons gezicht
Maar de duisternis in ons had plaatsgemaakt voor stralend licht
We waren eerst zo hopeloos en down en voelden ons zo zwak
Maar dat veranderde toen Jezus met ons sprak
Ja, ons hart werd brandend toen Jezus met ons sprak
Wij veranderden toen Jezus met ons sprak!
Schriftlezing (NBV)
Marcus 16:14-15
Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun
hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan
degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen
hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws
bekend.’
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Schriftlezing (NBV)
Johannes 20:24-29
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam.
Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij:
‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan
voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later
waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren
gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en
daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg
je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde:
‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je.
Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
Korte overdenking
Zingen en luisteren
JdH 25:1
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
JdH 25:2
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
JdH 25:3
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.
JdH 25:4
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
Dankgebed
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Zingen en luisteren
Gospelkooropname Pasen 2019: Hallelujah (Tom Parker)
Hallelujah hallelujah,
hallelujah hallelujah hallelujah.
Hallelujah hallelujah,
hallelujah hallelujah hallelujah.
For the Lord God omnipotent reigneth.
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah.
For the Lord God omnipotent reigneth.
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah.
For the lord God omnipotent reigneth.
For the lord God omnipotent reigneth.
Hallelujah hallelujah hallelujah.
For the lord God omnipotent reigneth.
Hallelujah hallelujah.
The kingdom of this world,
is become the kingdom of our Lord
and of His Christ and of His Christ.
And He shall reign for ever and ever
and He shall reign forever and ever
and He shall reign forever and ever
and He shall reign forever and ever.
King of kings,
forever and ever hallelujah hallelujah
and Lord of lords,
forever and ever hallelujah hallelujah.
King of kings,
forever and ever hallelujah hallelujah
and Lord of lords,
forever and ever hallelujah hallelujah.
King of kings,
forever and ever hallelujah hallelujah
and Lord of lords.
King of kings and Lord of lords.
And He shall reign for ever and ever
and He shall reign for ever and ever.
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King of kings,
forever and ever
and Lord of lords,
hallelujah hallelujah
and He shall reign forever and ever.
King of kings and Lord of lords.
King of kings and Lord of lords.
And He shall reign forever and ever,
forever and ever forever and ever.
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah,
hallelujah.
Slotwoord en zegen
Lied om af te sluiten en de week in te gaan: zingen en luisteren
Liedboek 2013 634:1
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.
Liedboek 2013 634:2
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 telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Liedboek 2013 634:3
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.
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