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de klokken luiden

welkom en mededelingen

de nieuwe Paaskaars wordt aangestoken

allen gaan staan

intochtslied 632 

1 Dit is de dag die de Heer heeft
 gemaakt en gegeven.
 Laat ons Hem loven en danken,
 verheugd dat wij leven.
 Diep in de nacht
 heeft Hij verlossing gebracht,
 heeft Hij ons licht aangeheven.

2 Waren wij dood door de zonde,
 verminkt en verloren,
 doven van harte,
 verhard om zijn woord niet te horen,
 Hij is zo groot,
 Hij overmande de dood.
 Wij zijn in Jezus herboren.

3 Nu zend uw Geest, als een vuur,
 als een stem in ons midden.
 Dat wij van harte
 elkander verstaan en beminnen
 en zo voortaan
 eren uw heilige naam
 en U in waarheid aanbidden.



stil moment

bemoediging en groet
v Onze hulp is de NAAM van de Levende
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v Die trouw is voor altijd
A EN ONS EEN NIEUW BEGIN GEGEVEN HEEFT
v De Heer is opgestaan!
A DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! HALLELUJA!

allen gaan zitten

psalm 118: 1, 8, 9  

1 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
 zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
 zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Dit zij het lied der priesterkoren:
 zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
 zijn liefde duurt in eeuwigheid.

8 De steen, die door de tempelbouwers
 verachtelijk 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 onze ogen.
 Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.



9 Dit is de dag, die God deed rijzen,
 juich nu met ons en wees verblijd.
 O God, geeft thans uw gunstbewijzen,
 geef thans het heil door ons verbeid.
 Gezegend zij de grote koning
 die tot ons komt in ’s Heren naam.
 Wij zegenen u uit ’s Heren woning,
 wij zegenen u al tezaam.

gebed om ontferming, na 'zo roepen wij tot U:

gloria lied 624
tekst Lyra Davidica 1706 'Jesus Christ is risen today' vertaling onbekend;

 melodie Londen 1708 Eastern Hymn

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! 

2 Prijs 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 heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,
halleluja! 

gebed tot de Geest

moment met de kinderen, aandacht voor het project 'Ik zorg voor jou'
lied 'Ik zal er zijn voor jou' 



Thoralezing Genesis 2:4b-25

lied 216

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
 zingende vogels geven hem door.
 Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
 Beide ontspringen nieuw aan het woord.

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
 vochtige gaarde, geurig als toen.
 Dank voor gewassen, grassen en bomen,
 al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
 Licht wat ooit speelde waar Eden lag.
 Dank elke morgen, Gods nieuwe schepping,
 dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Evangelielezing Johannes 20: 1-18

lied 644 

1 koor Terwijl wij Hem bewenen,
 omdat Hij van ons ging,
 is Hij aan ons verschenen
 in zijn verheerlijking.
 



       2 allen

                                                                                                                                                                

3 koor Terwijl wij van Hem spreken.
 is Hij in onze kring
 om ons het brood te breken
 van zijn verkondiging.

4 koor Opdat wij zouden weten,
 wat ons te hopen staat,
 vraagt Hij ons om te eten:
 een vis, een honingraat.

5 allen Hij is de Heer en Koning,
 die eeuwig bij ons is.
 Zijn woorden zijn als honing,
 zijn naam is als een vis.
             

 preek

Hierna mag iedereen die dat wil een schelpje op komen halen. Daarbij 
horen wij instrumentale muziek. 



koor Christus is waarlijk opgestaan! 

Christus is waarlijk opgestaan, opgestaan.
Christus is waarlijk opgestaan, opgestaan.
De Heer is opgestaan.

De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!
Hij doet ons ’t nieuwe Leven aan, Halleluja.
Gebroken is de ban van ’t kwaad, Halleluja
Als Hij de dood voorgoed verslaat, Halleluja
Halleluja, Halleluja, Halleluja

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.

Christus is waarlijk opgestaan, opgestaan!
Christus is waarlijk opgestaan, opgestaan.
De Heer is opgestaan.

De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja.
Wij mogen vrolijk verder gaan, Halleluja
De tranen zijn voorgoed gedroogd, Halleluja.
Voor ieder die in Hem gelooft, Halleluja
Halleluja, Halleluja, Halleluja

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, staan we allen op. Na de 
stilte, wanneer het gedachtenisblaadje aan de gedachtenisroos wordt 
bevestigd, zingen wij lied 961



tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Floris van der Putt

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven
voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
 

inzameling van de gaven

allen gaan staan
slotlied 630 

tekst Ad den Besten; melodie Melchior Vulpius

1 koor Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.



2 allen Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3 koor Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4 allen 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.

een woord voor onderweg

koor Zoon van God, U wil ik eeuwig danken 

Zoon van God, U wil ik eeuwig danken,
voor de liefde mij betoond.
Gij hebt heel Uw leven ons gegeven,
en hebt onder ons gewoond.
Om voor ons de vrede te verwerven,
In Uw bitter lijden en Uw sterven,
met de taak door U volbracht,
mag ik leven uit Uw kracht!
Lam van God, U wil ik eeuwig loven, 



Prijzen Uw barmhartigheid.
Die de macht op aarde hebt genomen,
En voor eeuwig Koning zijt.
Heer ik wil U altijd toebehoren,
zingen samen met de engelenkoren.
In het hemels paradijs, 
zing ik nog Uw lof en prijs.

Mensenzoon met grenzeloos verlangen,
wordt Uw wederkomst verbeid.
Al Uw kind’ren wachten vol verlangen,
op die dag door U bereid.
Alle volken zullen U begroeten,
komend om Uw bruid hier te ontmoeten.
Dalend met de wolkkolom.
Amen, kom Heer Jezus, kom!

zegen beantwoord met lied 634 (allen samen met koor)
tekst Henk Jongerius; melodie Georg Friedrich Händel

1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Na deze dienst bent u van harte welkom in de Potkamp voor een kopje 
koffie, thee of een glas frisdrank. 


