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Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 118:8,9 (‘Dit is de dag, die God deed rijzen’)
8. De steen, dien door de tempelbouwers
 verachtlijk 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.

9. Dit is de dag, die God deed rijzen
 juicht nu met ons en eest verblijd.
 O God, geef thans uw gunstbewijzen,
 geef thans het heil door ons bereid.
 Gezegend zij de grote Koning
 die tot ons komt in ‘s HEREN naam.
 Wij zeegnen u uit ‘s HEREN woning,
 wij zegenen u al te zaam.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: HH 169:1,4 (‘Daar juicht een toon’)
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.

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

Kindermoment

 Zingen: Lied 641:1,4 (‘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.

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!

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 28:1-10 (NBV)
281Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam 
Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2Plotseling begon de 
aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar 
het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3Hij lichtte als een bliksem en zijn 
kleding was wit als sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen als dood 
neer. 5De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie 
Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij 
gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7En ga nu snel naar 
zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij 
gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’
8Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan 
vertellen. 9Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem 
toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. 
Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’

Zingen: Lied 624:1,3 (‘Christus, onze Heer verrees’)
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!

Schriftlezing: Matteüs 28:16-20 (NBV)
16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had 
genoemd, 17en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen 
nog. 18Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en 
op de aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen 
te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd 
dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

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!



Zingen: Lied 642:1,2,4,5 (‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’)
1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
 dat Hij is opgestaan,
 dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
 waar wij ook staan of gaan.

2. Ik zeg het allen, en de mond
 van allen zegt het voort,
 tot over ‘t ganse wereld rond
 de nieuwe morgen gloort.

4. Tenonder ging de sterke dood,
 tenonder in de vloed;
 nu straalt ons in het morgenrood
 zijn toekomst tegemoet.

5. De donkre weg die Hij betrad
 komt uit in ‘t hemelrijkk,
 en wie Hem volgen op dat pad
 worden aan Hem gelijk.

Verkondiging 

Zingen: HH 691 (‘Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft’)
1. Vertel het aan de mensen
 Wie liefde heeft - Jezus!
 Vertel het aan de mensen 
 Wie vrede geeft - Jezus!
 Vertel het aan de mensen 
 Dat Jezus leeft
 Vertel het aan de mensen

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: ‘We zullen gaan’ (Opw. Kids 106)
1. Toen Jezus t’rugging naar de hemel 
 toen gaf Hij ons een opdracht mee;
 om in de wereld te vertellen
 het Goede Nieuws aan iedereen.
 Want alle mensen moeten weten
 dat Hij voor hen gestorven is
 en dat ze eeuwig kunnen leven
 als ze geloven dat ook Hij
 hun Redder is.
 Refrein:

2. Want iedereen moet weten 
 Wie liefde heeft - Jezus!
 Want iedereen moet weten 
 Wie vrede geeft - Jezus!
 Want iedereen moet weten
 Dat Jezus leeft
 Iedereen moet weten

2. Als je dan hoort van veel ellende,
 van oorlog, honger en verdriet.
 Denk niet: ’Nou dit is nu het einde’,
 want zover is het nu nog niet.
 Eerst moeten alle mensen weten
 wat Jezus voor hen heeft gedaan.
 Zodat ook zij nog kunnen kiezen
 om Hem te volgen
 en om ook zijn weg te gaan.
     Refrein:



 Wij zullen gaan
 om de wereld te vertellen,
 dat Jezus leeft 
 en van alle mensen houdt.
 Wij zullen gaan
 om van Jezus te getuigen,
 zo wordt door ons heen
 Gods koninkrijk gebouwd.

3. Als Jezus t’rugkomt uit de hemel,
 komt Hij met majesteit en eer.
 En dan zal iedereen zich buigen
 en zeggen: ’Jezus is de Heer!’
 En wie het nooit wilde geloven
 die heeft dan nu de grootste pech.
 Wie dacht:/’Ik kan mezelf wel redden’,
 die is een grote dwaas,
 want Jezus is de weg!
 Refrein:

Heenzending en Zegen
Zingen: ‘Jezus overwinnaar’ (Opw. 832)
1. Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
 Want U bevrijdt en geeft leven.
 Elke storm verstilt door de klank van Uw stem
 Alles buigt voor Koning Jezus.

2, U bent de held die voor ons strijdt.
 U baant de weg van overwinning.
 Elke vijand vluch, ieder bolwerk valt neer,
 Naam, boven alle namen Hoogste Heer

3. Voor eeuwig is Uw heerschappij.
 Uw troon staat onwankelbaar.
 Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
 Jezus, Overwinnaar!

4. De duisternis licht op door U.
 De duivel is door U verslagen.
 Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
 Jezus leeft en ik zal leven!

5. De schepping knielt in diepst ontzag.
 De hemel juicht voor onze Koning.
 En de machten van de hel weten Wie er regeert:
 Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
 Naam boven alle namen.
 Naam boven alle namen.
 Naam boven alle namen.


