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Zingen voor de dienst

Gezang 221 vers 1, 2 en 31. 

Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 

morgen der verrijzenis, 

bij wiens licht de macht der hel verslagen 

en de dood vernietigd is! 

Here Jezus, trooster aller smarten, 

zon der wereld, schijn in onze harten, 

deel ons zelf de voorsmaak mee 

van der zaal'gen sabbathsvree! 



Zingen voor de dienst

Gezang 221 vers 1, 2 en 32. 

Op uw woord, o Leven van ons leven, 

werpen wij het doodskleed af! 

Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 

treden we uit ons zondengraf. 

Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven, 

in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 

en herboren opgestaan, 

achter U ten hemel gaan! 



Zingen voor de dienst

Gezang 221 vers 1, 2 en 33. 

In uw hoede zijn wij wel geborgen, 

en schoon eerlang 't oog ons breek', 

open gaat het op de grote morgen 

na deez' aardse lijdensweek. 

Welk een dag der ruste zal dat wezen, 

als we onsterf'lijk, uit de dood verrezen, 

knielen voor uw dankaltaar! 

Amen, Jezus, maak het waar! 





Zingen voor de dienst

ELB 137

2x:

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.

Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.

En het leven is het leven waard 

Omdat Hij leeft.





Zingen voor de dienst

ELB 122 vers 1, 2, 3 en 4

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!



Zingen voor de dienst

ELB 122 vers 1, 2, 3 en 4

2.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke Held.

Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,

want Hij is God, bekleed met macht!



Zingen voor de dienst

ELB 122 vers 1, 2, 3 en 4

3.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan;

wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en helle niet.



Zingen voor de dienst

ELB 122 vers 1, 2, 3 en 4

4.

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid. 





Welkom

Mededelingen door 

ouderling-kerkrentmeester Henk IJdo.

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.



Stil gebed (staande)



Gezang 215 vers 1, 2 en 3 (staande)

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! 



Gezang 215 vers 1, 2 en 3 (staande)

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! 



Gezang 215 vers 1, 2 en 3 (staande)

3. 

Maar zijn lijden en zijn strijd, 

halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, 

halleluja! 

Nu is Hij der heem'len Heer, 

halleluja! 

Eng'len juub'len Hem ter eer, 

halleluja! 



Votum en groet (staande)

Na de votum en groet gaat 

de gemeente weer zitten. 



Psalm 118 vers 1, 6 en 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 den Heer vreest, laat het horen; 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 



Psalm 118 vers 1, 6 en 9
6. 

Des Heren hand is hoog verheven, 

des Heren rechterhand is sterk. 

Ik zal niet sterven, ik zal leven 

en zingen van des Heren werk. 

De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 

maar niet verlaten in mijn nood, 

en zijn genadig welbehagen 

gaf mij niet over aan de dood. 



Psalm 118 vers 1, 6 en 9
9. 

Dit is de dag, die God deed rijzen, 

juicht nu met ons en weest verblijd. 

O God, geef thans uw gunstbewijzen, 

geef thans het heil door ons verbeid. 

Gezegend zij de grote koning 

die tot ons komt in 's Heren naam. 

Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 

wij zegenen u al tezaam. 



Lezing van het gebod



ELB 136 vers 1 en 3
1. 

Wij groeten u, o dag der dagen,

o morgen der verrijzenis.

De Heer trok door de dood, verslagen

ligt wat de mens tot dreiging is:

Hij leidt ons uit de dood naar 't leven;

de laatste vrees is uitgedreven.



ELB 136 vers 1 en 3
3. 

Laat ons dan nieuwe mensen wezen

en leggen al het oude af,

dood en verderf zijn uitgewezen,

de schuld en zonde zijn voor 't graf.

Hij leeft en spreekt op deze morgen

van ons bestaan, in Hem geborgen.



Gebed om de opening 

van het Woord



Moment met de kinderen





Kinderlied “Weet je dat de lente komt”

Weet je dat de lente komt,

lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid

De eerste bloemen bloeien, 

de eerste vogel fluit

Weet je dat de lente komt, 

lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit



Kinderlied “Weet je dat de lente komt”

Weet je wel dat Jezus leeft, 

Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Ze hadden hem gekruisigd 

en in een graf gedaan

Maar na drie donkere dagen 

is Hij weer opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft,

Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan



Kinderlied “Weet je dat de lente komt”

Weet je wel dat Jezus leeft,

Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 



Kindernevendienst

De kinderen gaan tijdens het naspel naar de 

kindernevendienst. 



Schriftlezing 

Lucas 23 : 54 – 24 : 12 (HSV)

54En het was de dag van de voorbereiding en 

de sabbat brak aan. 55En ook de vrouwen die 

met Hem uit Galilea gekomen waren, volgden 

en zagen het graf en hoe Zijn lichaam erin 

gelegd werd. 56En toen zij teruggekeerd waren, 

maakten zij specerijen en mirre gereed. En op 

de sabbat rustten ze overeenkomstig het 

gebod.



Schriftlezing 

Lucas 23 : 54 – 24 : 12 (HSV)

De opstanding

241En op de eerste dag van de week gingen 

zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en 

brachten de specerijen mee die zij 

gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen 

met hen mee. 2Zij nu vonden de steen 

afgewenteld van het graf. 3En toen ze naar 

binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam 

van de Heere Jezus niet. 



Schriftlezing 

Lucas 23 : 54 – 24 : 12 (HSV)

4En het gebeurde toen ze daarover in twijfel 

waren, zie, twee mannen stonden bij hen in 

blinkende gewaden. 5En toen zij zeer bevreesd 

werden en het gezicht naar de grond bogen, 

zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de 

Levende bij de doden? 6Hij is hier niet, maar 

Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u 

gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was:



Schriftlezing 

Lucas 23 : 54 – 24 : 12 (HSV)

7De Zoon des mensen moet overgeleverd 

worden in handen van zondige mensen en 

gekruisigd worden en op de derde dag 

opstaan. 8En zij herinnerden zich Zijn woorden. 
9En toen zij teruggekeerd waren van het graf, 

berichtten ze dit alles aan de elf discipelen en 

aan alle anderen. 10En het waren Maria 

Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van 

Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die 

dit tegen de apostelen zeiden. 



Schriftlezing 

Lucas 23 : 54 – 24 : 12 (HSV)

11En hun woorden leken hun kletspraat en zij 

geloofden hen niet. 12Maar Petrus stond op en 

snelde naar het graf en toen hij zich 

vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken 

liggen. En hij ging weg en verwonderde zich 

over wat er gebeurd was.



Gezang 208 

beurtzang vers 1, 4, 6-11, 18-19

1. Allen

De Heer is waarlijk opgestaan, 

halleluja, halleluja,

de nacht des doods voorbijgegaan. 

Halleluja, halleluja! 



Gezang 208 

beurtzang vers 1, 4, 6-11, 18-19

4. Allen

Drie vrouwen namen specerij, 

halleluja, halleluja, 

vroeg in de morgen kwamen zij. 

Halleluja, halleluja! 



Gezang 208 

beurtzang vers 1, 4, 6-11, 18-19

6. Allen

Maar zie, de steen was weggedaan, 

halleluja, halleluja.

Een engel sprak de vrouwen aan: 

halleluja, halleluja! 



Gezang 208 

beurtzang vers 1, 4, 6-11, 18-19

7. Mannen

Weest niet bevreesd, verheugt u zeer, 

halleluja, halleluja,

Hij, die gij zoekt, is hier niet meer. 

Halleluja, halleluja! 



Gezang 208 

beurtzang vers 1, 4, 6-11, 18-19

8. Vrouwen

Ach goede engel, zeg mij dan, 

halleluja, halleluja,

waar ik mijn Meester vinden kan. 

Halleluja, halleluja! 



Gezang 208 

beurtzang vers 1, 4, 6-11, 18-19

9. Mannen

Uw Heer, die hier gebonden lag, 

halleluja, halleluja,

verrees op deze heil'ge dag. 

Halleluja, halleluja! 



Gezang 208 

beurtzang vers 1, 4, 6-11, 18-19

10. Vrouwen

Wanneer Hij dan verrezen is, 

halleluja, halleluja,

wijs, engel, ons waar Jezus is. 

Halleluja, halleluja! 



Gezang 208 

beurtzang vers 1, 4, 6-11, 18-19

11. Mannen

Hier was zijn rustplaats, komt en ziet, 

halleluja, halleluja,

verblijdt u - 't graf behield Hem niet. 

Halleluja, halleluja! 



Gezang 208 

beurtzang vers 1, 4, 6-11, 18-19

18. Allen

Nu klinkt alom de roep voortaan: 

Halleluja, halleluja,

de Heer is waarlijk opgestaan! 

Halleluja, halleluja! 



Gezang 208 

beurtzang vers 1, 4, 6-11, 18-19

19. Allen

Verblijdt u met ons allen saam, 

halleluja, halleluja, 

lofzingt de Heer en prijst zijn naam! 

Halleluja, halleluja! 



Verkondiging

Lucas 24 : 6 – 7
6Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 

Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen 

Hij nog in Galilea was: 7De Zoon des mensen 

moet overgeleverd worden in handen van 

zondige mensen en gekruisigd worden en op 

de derde dag opstaan. 



Verkondiging

“Zie je wat je ziet?”





ELB 132 vers 1 en 3

1.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immer meer.

Uit een blinkend stromen 

daalde d'engel af,

heeft de steen genomen 

van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immer meer.



ELB 132 vers 1 en 3

3.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;

niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immer meer.



Kindernevendienst

De kinderen komen tijdens het naspel

terug van de kindernevendienst.



Namens alle kinderen van de 
kindernevendienst,                                 

wensen wij 
u een heel fijn paasfeest!

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwscovers1.tlsecure.com%2Fcover%3Faction%3Dimg%26source%3D45150%26ean%3D9789058111869%26size%3Dl&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.derankveenendaal.nl%2Fnl%2Fboeken%2F9789058111869%2Fjezus-leeft&docid=brXo6NkZf6Mh5M&tbnid=n0ZpubU9uMH6AM%3A&vet=10ahUKEwj376yMiNzhAhWIsaQKHfB8A8cQMwhKKAkwCQ..i&w=383&h=300&bih=963&biw=1920&q=Jezus%20leeft&ved=0ahUKEwj376yMiNzhAhWIsaQKHfB8A8cQMwhKKAkwCQ&iact=mrc&uact=8


Dankgebed en voorbede



Inzameling van de gaven
De collecte in de dienst is voor het college van 

Kerkrentmeesters, met bestemming Eredienst en 

kerkmuziek.

De collecte bij de uitgang is voor de diaconie met

Bestemming JOP (zie weekbrief).

Tijdens de collecte komen de 

kinderen van de oppas in de kerk.

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar 

voor u in de kerkzaal voor een luisterend oor en/of een gebed.



Psalm 150 vers 1 en 2 (staande)

1.

Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.  



Psalm 150 vers 1 en 2 (staande)

2.

Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft,

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 



Zegen (staande)

Met gezongen amen



Onze diensten zijn na te luisteren via www.kerknumansdorp.nl

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 

beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed.

Vanmiddag om 18:00 uur gaat 

ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland 

voor in deze kerk.

U bent nu van harte welkom 
in de Voorhof 

voor koffie, thee en limonade 
en om elkaar te ontmoeten


