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Orde van de dienst
INLEIDEND ORGELSPEL

Improvisatie over Gezang 210
‘Sta op! Een morgen ongedacht’

WELKOM EN MEDEDELINGEN
INT0CHTSLIED

Gezang 215: ‘Christus, onze Heer, verrees’

(staande)

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!

STIL GEBED
VOTUM EN GROET
(we gaan zitten)

AANVANGSTEKST

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige
waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden
hebt (Johannes 17:3).

LIED

Joh. de Heer 25: ‘Daar juicht een toon’

allen
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!

jongens en mannen
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!

vrouwen en meisjes
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

allen
4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!

GEBOD VAN GOD

1 Petrus 1:20-23

20 Hij (Christus) is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de
laatste tijden geopenbaard omwille van u. 21 Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt
heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God
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gericht zijn. 22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid,
door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, 23
u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het
levende en eeuwig blijvende Woord van God.
LIED

Psalm 133: ‘Ai ziet,hoe goed, hoe lieflijk. . . . . .’

1. Ai ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t, dat zonen
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen,
daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd.

’t Is als de zalf op ’s Hogepriesters hoofd,
de zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
die door haar reuk het hart verblijdt.

3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen:
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen
en ’t leven tot in eeuwigheid.
GEBED OM OPENING VAN HET WOORD
LIED

Op Toonhoogte 112: ‘Zie hoe Jezus daar loopt. . . . . ‘
(beg. Muziekgroep)

1. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
‘Kruisigt Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

3. In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft. Hij is opgestaan.
Refrein:

2. Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: ‘Het is volbracht’.

4. En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

EERSTE SCHRIFTLEZING

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg, uw genade is
mij genoeg.

Job 19 : 23-29

23 Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een
boekrol.24 Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt!
25 Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. 26 En als zij
na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. 27 Ik zelf zal Hem
aanschouwen, en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde; mijn nieren bezwijken van
verlangen in mijn binnenste. 28 Voorzeker, jullie zouden moeten zeggen: Waarom vervolgen
wij hem eigenlijk? Want de wortel van de zaak wordt in mij gevonden. 29 Wees zelf maar
bevreesd voor het zwaard, - want woede is een van de misdaden die het zwaard verdienen opdat jullie weten dat er een oordeel is.
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LIED

Psalm 16: ‘Ik prij de Heer’

3. Ik prijs de HEER; Hij heeft mijn hart verlicht, 4. Daarom verheug ik mij van harte zeer,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
want zelfs mijn vlees zal hier behouden
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
wonen. Naar ’t rijk des doods zendt Gij
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
uw vriend niet neer,
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
Gij zult U tegen ’t graf een helper tonen.
staat God, mijn HEER, die mij tot hiertoe
Het pad des levens doet Gij mij betreden
leidde.
en overvloed van vreugde schenkt uw
vrede.
TWEEDE SCHRIFTLEZING

Johannes 11 : 20-27

20 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze Hem tegemoet, maar Maria bleef in
huis zitten. 21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet
gestorven zijn, 22 maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal. 23
Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. 24 Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal
opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en
het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 26 en ieder die leeft en in
Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? 27 Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik
geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou.
LIED

Gezang 217: ‘Jezus leeft en ik met Hem!’

1. Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.
DERDE SCHRIFTLEZING

2. Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

Mattheüs 28 : 1-10

1 Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen
Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. 2 En zie, er vond een grote
aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen,
rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. 3 Zijn gedaante was als een bliksem
en zijn kleding wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst voor hem en werden als
doden. 5 Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn,
want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt,
zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. 7 En ga haastig
heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor
naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 8 En zij gingen haastig van
het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te
berichten. 9 Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus
kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en
aanbaden Hem. 10 Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd, ga heen, bericht Mijn
broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.
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LIED

Gezang 217: ‘Jezus leeft! Hem is de macht’

3. Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ’t nauw,
dit is al waar ik op bouw.

4. Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’

KINDERMOMENT
VERKONDIGING

het Paasevangelie

LIED

Psalm 68: ‘Geloofd zij God met diepst ontzag!’

10. Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons dag aan dag
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
KINDEREN ZINGEN

Die God is ons een God van heil,

Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons ’t eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naadren van de dood,
volkomen uitkomst geven.
ZEG HET VOORT

1. Omdat de Heer verrezen is
zingen wij in koor
heel de wereld door.
Omdat de Heer verrezen is
zingen wij in koor
tot de wereld hoort
dat de Heer verrezen is.

Refrein:
Zeg het voort - zeg het voort,
zeg het voort - zeg het voort,
geef het door dat de Heer verrezen is.
Zeg het hier - zeg het hier,
zeg het daar - zeg het daar,
want het woord is waar.

2. Omdat de Heer verheerlijkt is
zingen wij in koor
heel de wereld door.
Omdat de Heer verheerlijkt is
zingen wij in koor
tot de wereld hoort
dat de Heer verheerlijkt is.

3. Omdat de Geest gekomen is
zingen wij in koor
heel de wereld door.
Omdat de Geest gekomen is
zingen wij in koor
tot de wereld hoort
dat de Geest gekomen is.

Refrein

Refrein
DE STEEN IS WEG

1. Een steen op het graf,
die kan er niet af.
Iedereen treurt,
maar kijk ‘es wat er is gebeurd!

De steen is weg, de weg is vrij.
Het graf is leeg, de pijn voorbij.
Want Jezus leeft en de
steen is weg, weg, helemaal weg!

2. Een steen op mijn hart,
zo zwaar en zo zwart.
Het komt nooit meer goed,
maar kijk ‘es hier wat Jezus doet!

De steen is weg, mijn hart is vrij.
Ik voel me nieuw, God is bij mij.
Want Jezus leeft en de steen is
weg, weg, helemaal weg, foetsie!
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WIJ VIEREN FEEST
Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan.
Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf, maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid!
COLLECTE

Dus zing ik: Halleluja, prijst de Heer,
prijst zijn grote naam.
En zing ik: Halleluja, prijs de grote
Koning. Jezus is opgestaan.

Orgelspel:
Improvisatie over Gezang 218
‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’

DANKGEBED - VOORBEDEN - STIL GEBED - ONZE VADER
Op Toonhoogte 110: ‘U zij de glorie, opgestane Heer’

LIED

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.
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.
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.
ZEGEN
UITLEIDEND ORGELSPEL

Toccata (uit de 5e Symfonie)
Charles-Marie Widor (1844-1937)

Vanmiddag om 17.00 uur is er opnieuw een dienst hier in de Meentkerk.
Ook dan bent u van harte welkom.
~~~
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