Paaszangdienst
maandag 5 april

Aanvang 9.30 uur
Medewerking van verschillende gemeenteleden

Woord van welkom
Daar juicht een toon
1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
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 duivel niet.
4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
U zij de glorie!
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.
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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 in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Gebed
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha
Dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen
Dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen
Ik hoor opnieuw zijn stem die roept: het is volbracht
En daarna wordt het stil, ‘tis donker als de nacht
Toen stierf hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij
Oh, ik weet meer dan ooit, dat hij dit deed voor mij
Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil
Ik bid met heel mijn hart wat ik hem zeggen wil
Heer aan dat houten kruis droeg u de straf voor mij
Ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij
Schriftlezing: Mattheüs 28: 1 – 20
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. 4De bewakers beefden van angst voor hem en
werden als doden. 5Maar de engel antwoordde en zei tegen
de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u
Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 6Hij is hier niet, want Hij is
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opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de
Heere gelegen heeft. 7En 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. 8En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en
grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te
berichten. 9Toen 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. 10Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet
bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea
moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.
De leugen van het Sanhedrin
11
Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht
kwamen in de stad en berichtten de overpriesters alles wat er
gebeurd was. 12En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij
kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld
te geven, 13en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts
gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen.
14
En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem
overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent.
15
Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij
zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder
de Joden tot op de huidige dag.
De opdracht aan de discipelen
16
En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg
waar Jezus hen ontboden had. 17En toen zij Hem zagen,
aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is
gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de
wereld. Amen.
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Maria kwam bij het graf
Maria kwam bij het graf
en huilde om haar Heer
de grote steen was weggerold
en Jezus was er niet meer
maar een engel zei plotseling
weet je niet meer
wat hij gesproken heeft
Hij is opgestaan Hij is opgestaan
Hij leeft Hij leeft!!!
Hij is opgestaan Hij is opgestaan
Hij leeft Hij leeft!!!
De discipelen waren zo moe
ze treurden om de heer
waar moesten ze nu nog naar toe
hun meester was er niet meer
Maar Maria riep plotseling
Hij heeft gedaan
wat hij gesproken heeft
Hij is opgestaan Hij is opgestaan Hij leeft Hij leeft!!!
Hij is opgestaan Hij is opgestaan Hij leeft Hij leeft!!!
Hij leeft Hij leeft!!! Hij leeft Hij leeft!!!
Overdenking : ‘Wie wil de Opgestane ontmoeten?’
Heer ik prijs Uw grote naam
1 Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
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2 U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.
Because He lives (Amen)
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.
Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, my fear is gone.
Because I know: He holds the future
And life is worth the living, just because He lives.
Gedicht: ‘De nacht voorbij’
Zo lief had God de Vader ons
1 Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.
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2 O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.
3 Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.
Psalm 118 OB
1 Laat ieder 's Heeren goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen; "Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"
11 De steen, dien door de tempelbouwers
Verachtlijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door 's Heeren hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz' ogen:
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.
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14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit.
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's Heeren goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Afsluiting
Opwekking 428
1 Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat.
2 Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
3 Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
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