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- Orgelmuziek
- WelcomeSingers komen binnen in processie en zingen in kanon:
Alleluia! Christ is risen from the dead.
Alleluia! He is risen as he said.
Alleluia! Christ is risen from the dead!
- Welkom
- Samenzang: Psalm 118: 9, 10 (staande)
- Beginwoord en groet.
- Zingen: Zing halleluja voor de Heer! (waarna we gaan zitten)
WelcomeSingers: coupletten 1, 2; allen: coupletten 3, 4
1. Zing halleluja voor de Heer,
zing halleluja voor de Heer.
Zing halleluja,
zing halleluja.
Zing halleluja voor de Heer!
2. Jezus is Koning en Heer,
Jezus is Koning en Heer.
Jezus is Koning,
Jezus is Koning.
Jezus is Koning en Heer
3. Heilig, heilig is de Heer,
heilig, heilig is de Heer.
Heilig, heilig,
heilig, heilig.
Heilig, heilig is de Heer.
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4. Christus is opgestaan,
Christus is opgestaan.
Christus is opgestaan,
Christus is opgestaan.
Christus is opgestaan!
- Gebed
- Signaal: Voorjaarslied (ds. Jaap Zijlstra)
De lente maakt de stemmen los
in dorp en stad, in park en bos,
elk vogeltje in Gods natuur
zingt blij zijn eigen partituur.
Langs waterlopen klinkt het lied
van rietzanger en karekiet,
in ’t veld roert zich de leeuwerik,
de kievit roept: vivit, vivit! 1)
De merel in z’n zwarte pak
fluit een cantate op het dak,
in ’t laaghout voert met fijn geluid
de tjiftjaf zijn muziekje uit.
De geestdrift van de nachtegaal
maakt van de nacht een kathedraal,
zijn lied verleent de duisternis
een glans die van de hemel is.
Nog eer het morgenlicht ontwaakt,
de einder voor ons zichtbaar maakt,
is reeds het vogelkoor op dreef
en zingt de zon over de schreef.
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Dat is geloof, al zien we niet,
we zingen in de nacht ons lied,
een glans ligt over het bestaan,
de dag van onze Heer komt aan.
1) vivit = Hij leeft
Zingen: Ik ben zo dankbaar (Opwekking 580)
WelcomeSingers zingen het lied; allen: het refrein
Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,
Daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven,
door te sterven aan het kruis.
Ik zie nu zijn tranen
en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer, nu ben ik vrij.
Refrein:
Ik ben zo dankbaar Heer,
Voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
Uw heilige naam.
En Heer ik houd van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
En maakt mij vrij.
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Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde.
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,
Ook al was mijn zonde groot,
Want Hij is niet lang in het graf gebleven.
De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn naam.
Refrein:
Ik ben zo dankbaar Heer,
Voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt
Uw heilige naam
En Heer ik houd van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
En maakt mij vrij.
Refrein:
Ik ben zo dankbaar Heer,
Voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt
Uw heilige naam
En Heer ik houd van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
En maakt mij vrij.
- De Bijbel open: Matteüs 28: 1-10
- Zingen met Zingt voor de Heer dit vrolijk lied
(Allen: 1 en 4; WelcomeSingers: 2 en 3)
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Zingt voor de Heer dit vrolijk lied, halleluja,
al slaapt gij vast, al waakt gij niet, halleluja,
van vreugde kraait opnieuw de haan, halleluja,
de Heer is waarlijk opgestaan, halleluja,
halleluja, halleluja, halleluja.
Al val ik tegen, Hij valt mee, halleluja,
Hij wandelt met mij op de zee, halleluja,
Hij zendt mij uit, Hij zegt mij: ga! Halleluja,
al zeg ik: Nee! Toch zegt Hij: Ja! Halleluja,
halleluja, halleluja, halleluja.
Hij waakt – Hij slaapt en sluimert niet, halleluja,
Hij ziet, Hij ziet wat gij niet ziet, halleluja,
als onze nacht is heengegaan, halleluja,
dan breekt met kracht het Paaslicht aan, halleluja,
halleluja, halleluja, halleluja.
Zingt dan voor Hem uw leven lang, halleluja,
zingt door tot aan zonsondergang, halleluja,
al neemt de slaap van U bezit, halleluja,
uw Heer en Heiland waakt en bidt, halleluja,
halleluja, halleluja, halleluja.
- Signaal Pasen ( van Nel Benschop), uit: ‘Een open hand uit de
hemel’.
Hij was twee nachten in het graf geweest
Toen God Hem riep:’sta op, mijn Zoon!
de hele hemel viert nu feest,
de engelen staan juichend om mijn troon.
Ga, zeg de mensen dat Ik door uw lijden
hen uit de macht van dood en zonde wil bevrijden.’
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En bij die woorden wentelde de steen
en Christus stond omstraald voor morgenzon.
De wachters vluchten vol ontzetting heen,
alsof de dood hen achterhalen kon.
En toen heeft God twee engelen gezonden
Die Christus’ windsels hebben opgewonden.
En zij verkondigden de vrouwen, dat
de Meester opgestaan was uit het graf.
Toen hoorde zij, die Hem het meest had liefgehad
haar naam. Maar Hij leek zó ver van haar af
dat zij alleen vol eerbied kon aanbidden.
En toen zijn jong’ren treurden, stond Hij in hun midden.
- WelcomeSingers: Jezus kom in ons midden
WelcomeSingers : het lied; allen: het refrein
Refrein:
Jezus kom, Jezus kom, in ons midden,
blijf bij ons, ga met ons, geef ons uw vrede.
1.
U bent de weg en de waarheid, het leven,
alles in U wijst de weg naar God.
Refrein
2.
U bent de liefde, het licht van de wereld,
ja zelfs het donker is licht door U.
Refrein
3.
U bent de herder, U roept onze naam,
ieder die antwoordt komt thuis bij U. Refrein
4.
U bent de wijnstok, geworteld in God,
wij dragen vrucht als wij blijven in U. Refrein
- De Bijbel open: Matteüs 28: 11-15

8

- Zingen: Were you there when they crucified my Lord?
(Allen: 1; WelcomeSingers 2, 5 en 6; allen: 7)
1. Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they crucified my Lord?
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble!
Were you there when they crucified my Lord?
2. Were you there when they nailed Him to the tree?
Were you there when they nailed Him to the tree?
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble!
Were you there when they nailed Him to the tree?
5. Were you there when they laid Him in the tomb?
Were you there when they laid Him in the tomb?
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble!
Were you there when they laid Him in the tomb?
6. Were you there when the stone was rolled away?
Were you there when the stone was rolled away?
Oh! Sometimes I feel like shouting glory, glory, glory!
Were you there when the stone was rolled away?
7. Were you there when He rose up from the dead?
Were you there when He rose up from the dead?
Oh! Sometimes I feel like shouting glory, glory, glory!
Were you there when He rose up from the dead?
- De Bijbel open: Johannes 20: 19-21
- Zingen: Zie het kruis
WelcomeSingers zingen couplet 1, 2, 3; allen couplet 4 met refrein
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1.
Zie, de dag breekt aan
vol van duisternis,
Christus op weg naar Golgota.
Zondaars grepen Hem
en bespotten Hem,
sloegen Hem aan een kruis.
Refrein:
Zie het kruis, voel zijn kracht:
Christus droeg onze straf;
werd veracht,
maar Hij bracht vergeving,
stervend aan het kruis.
2.
O, te zien hoe pijn
uw gelaat vervormt,
als al die zonde op U drukt.
Bitterheid, verraad,
elke slechte daad
kroont uw bebloed gezicht.
Refrein
3.
Nu dooft al het licht
en de aarde beeft,
want Hij, haar Maker,
buigt zijn hoofd.
Zie de voorhang scheurt,
doden leven weer.
Dank God, het is volbracht!
Refrein
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4.
Ik zie ook mijn naam
in uw wonden staan,
want door uw lijden ben ik vrij.
Dood is weggevaagd
en nu leef ik weer,
doordat uw liefde won.
Zie het kruis, voel zijn kracht:
Lam van God werd geslacht;
maar Hij leeft
en Hij geeft vergeving,
want het is volbracht!
- Meditatief woord: Door gesloten deuren
- Zingen: Ik geloof in God de Vader (Jaap Zijlstra)
(op de melodie: Wat de toekomst brengen moge, Gezang 293)
Ik geloof in God de Vader,
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
- het gesternte zingt zijn eer heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.
Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
- groot is het geheimenis schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.
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Ik geloof, dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is mijn lichaam door de wijn - dit is mijn bloed geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.
- Dankgebed
- Collecte met orgelspel: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: U zij de glorie (Evangelische Liedbundel, lied 132, staande)
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.
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 met gesproken 'amen', waarna de WelcomeSingers zingen:
Wees gezegend, waar je ook heen gaat, wees gezegend.
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