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Orgelmuziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Gezang 372 : 1 
O diepe nacht die ons omringt, 
De wereld in uw duister dwingt, 
Het licht van Christus kleurt de lucht, 
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.  
 
Aansteken nieuwe Paaskaars  
 
Introïtuslied: Gezang 210 : 1 en 4  
Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
Er is in één bewogen nacht 
Een nieuwe lent’ontloken. 
Het leven brak door aard’en steen, 
Uit alle wond’ren om u heen 
Spreekt, dat God heeft gesproken.  
 
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.  
 
Stilte, bemoediging en groet 
 
Lied 13 (orgel en voorzang)  
Dank U voor deze nieuwe morgen 
Dank Ui voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
Bij U komen mag.  
 
Dank U voor alle bloemengeuren 
dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle held're kleuren, 
dank U voor muziek 
 



Dank U dat U in moeilijkheden 
dank U dat U in pijn en strijd, 
dank U dat U in alle tijden 
toch steeds bij ons zijt 
 
Dank U dat ons uw woord bewaarde 
Dank U dat U uw Geest ons geeft. 
Dank U dat ieder mens op aarde 
van uw liefde leeft 
 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen 
dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 
Gebed om ontferming 
 
Woord van leven 
 
Gezang 219 : 1, 4 en 6 (orgel en voorzang) 
Zingt ten hemel toe, juicht en jubel Gode, 
Want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan 
Als een vuur vooraan levenden en doden.  
 
Maatslag der natuur, kringloop der getijden, 
Luistert naar het uur dat zijn liefde slaat, 
Hij kwam ons te  baat, Hij zal ons bevrijden! 
 
Daarom, zingt Hem toe! Hij is onze Heiland. 
Wordt zijn lof niet moe! God is opgestaan 
Om de hand te slaan aan de oude vijand.  
 
Gebed om de opening van het woord  
 
Kindermoment: filmpje Bijbel Basics 
 
Kinderlied: Achter u aan (mp3) 
Het graf is leeg. Maria zoekt, waar is Hij toch, de Heer? 
Heeft iemand Jezus weggehaald? De steen ligt er niet meer. 
Ze snapt het niet. Hoe kan dit nou? Waar is Hij heen gebracht? 
 
En dan ineens gebeurt er iets wat niemand had verwacht: 



Maria hoort haar naam, ze draait zich om en kijkt Hem aan. 
Hij is niet dood, Hij leeft weer, ja, de Heer is opgestaan. 
 
Uw weg liep dood, ik was U kwijt, 
maar God zij dank, U bent er weer. 
U gaat me voor, ik volg het spoor 
achter U aan, mijn Heer. 
 
Schriftlezing: Markus 16 : 1-8 
 
Psalm 96 : 1 en 2 (orgel en voorzang) 
Zingt voor de Heer op nieuwe wijze, 
Zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
Boodschap zijn heil van dag tot dag, 
Wek bij de volken diep ontzag 
Voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen.  
 
God gaat de goden ver te boven, 
De ijd’le waan die heid’nen loven. 
Hij heeft de hemelen gesticht, 
Van luister is zijn aanschijn licht. 
Zijn kracht vervult de heil’ge hoven.  
 
Schriftlezing: 1 Korinthe 15 : 1-10 
 
Psalm 96 : 5 en 7 (orgel en voorzang) 
Zeg tot de volken: Hij aanvaardde 
De heerschappij, zo staat de aarde 
Voor altijd zonder wankeling. 
Hij richt er volken rechtsgeding, 
Hij, die het recht ons openbaarde.  
 
Zo zal zijn koninkrijk beginnen 
De Rechter rijdt de wereld binnen, 
Hij richt de aarde naar zijn recht, 
Het pleit der volken wordt beslecht. 
Zijn trouw en waarheid overwinnen.  
 
Preek  
 
Meditatieve muziek 
 



Lied 82 (orgel en voorzang) 
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. 
 
Geloofsbelijdenis: Gezang 399 : 1, 4 en 5 (orgel en voorzang) 
Wij loven U, o God, belijden U als Heer.  
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen, 
Onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
Wiens grootheid aard’en hemel heerlijk openbaren.  
 
U, Christus, onze Heer, bekleed et majesteit, 
Des Vaders een’ge Zoon, zij lof in eeuwigheid! 
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren: 
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren. 
Gij hebt aan ’t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen. 
En ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.  
 
Gij zit in heerlijkheid aan ’s Vaders rechterhand, 



Tot Gij als rechter eens de laatste vierschaar spant. 
Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen, 
Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren, 
Wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren, 
En met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren.  
 
Gebeden (besloten met gezamenlijk Onze Vader) 
 
Toelichting van de collecte 
 
Slotlied: Gezang 225 : 1, 3 en 4 (orgel en voorzang) 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
Met water uit de harde steen. 
Het is vol wond’ren om u heen.  
 
Een lied van uw verwondering 
Dat nòg uw naam niet onderging, 
Maar weer opnieuw geboren is 
Uit water en uit duisternis. 
 
De hand van God doet in de tijd 
Tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
De heil’ge tekens te verstaan.  
 
Zending en zegen (antwoordlied: Gezang 456:3) 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer! 
 
 

 

NB: alle liederen worden gezongen door de voorzangers, helaas is gemeentezang in 
de kerk nog niet toegelaten. 
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