Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. I. Hulzebos en worden weggebracht door zr. G. Meijer-Cannegieter..
Inzameling van de gaven: De 1e collecte is bestemd voor de kerk, de tweede
collecte is bestemd voor Kerk & Israël
Collecte voor onderhoud: Het is de laatste zondag van deze maand, bij de
uitgang zal de collecte voor onderhoud worden gehouden.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1, het thema van
vandaag is: “De opstanding van Jezus”.
Potgrondactie: De activiteitencommissie organiseert een potgrondactie voor
het voorjaar. Zaterdag 2 april kunt u dit ophalen bij de kerk tussen 10.30u en
11.30u. Het geld dat opgebracht wordt is voor de verbouw van de keuken.
Mogen wij op u rekenen?
Mededelingen D.V.
Zondag 3 april: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale
tijden (09.30u en 14.30u). Tijdens deze zondag, 27 maart, is fam. J. Cannegieter
het gastgezin.
Geluid zondag 3 april: Ochtenddienst: Dian de Jonge. Middagdienst: Dennis
Westra
Ouderenmiddag 13 april: Op 13 april wordt er weer een ouderenmiddag georganiseerd.
Meditatie wordt gehouden door ds. S.P. Roosendaal. Het belooft een gezellige middag
te worden met een high tea

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: ELB 122: 1,3 en 4 ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
stem,
Hij overwon, die sterke Held,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
een heerlijk morgen licht breekt aan:
want Hij is God, bekleed met macht!
de Zoon van God is opgestaan!

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.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Opwekking 614
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
(Refrein)

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

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij
veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.
Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God uit Romeinen 8: 1-6 en 12-17
• Zingen: Gez. 221: 2
2 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 daaglijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren opgestaan,
achter U ten hemel gaan!
• Schriftlezing: Johannes 20: 11-17
• Zingen: Zingende Gezegend 155: 1
God dank! Laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,
een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk de Heer is opgestaan!
•
•

Verkondiging: ‘Twee vragen, Eén antwoord’
Zingen: Zingende Gezegend 155: 2 en 3 (Wijs: Ps. 118)

Wij hadden alle hoop verloren,
niemand van ons zag toekomst meer;
leeg was ons hart, als nooit tevoren
zo eenzaam, zonder onze Heer.
Hopeloos donker was ons leven,
een bange droom, een lange nacht;
waar was ons laatste licht gebleven:
Christus, die ons de toekomst bracht?
•
•

God dank! De hemel heeft gesproken:
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken,
vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen,
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen waarlijk, de Heer is opgestaan!

Uitleg en onderwijs over de doop
Zingen: Opwekking 680 [deel van de tekst in Engels]

Iedereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt;
geef uw genade Heer.
Iedereen zoekt vergeving,
de goedheid van een redder;
de hoop van de volken.
-RefreinMijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht,
zijn geweldige kracht.
Als redder, grote overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.
Neem mij zoals ik ben Heer
met al mijn angst en falen;
vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
met alles wat ik geloof, Heer,
wil ik U volgen.
-RefreinLaat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.
Jezus, laat uw licht

aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer
van de verrezen Heer.
-Refrein- -2xLaat uw licht aan heel de wereld zien…
•
•
•

Belijdenisvragen en doopbelofte aan Mercy
Doop van Mercy, Destiny en Debby
Zingen: Opwekking 407

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
When crushed by guilt of sin before thee kneeling,
I plead for mercy and for grace and peace,
I feel thy balm and, all my bruises healing,
My soul is filled, my heart is set at ease.
Refrain:
With rapture filled, my soul thy name would laud,
O mighty God! O mighty God! (repeat)
Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: ELB 132 ‘U zij de glorie’ (staande)
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.
2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
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 immermeer.
•

Zegen

Middagdienst, ds. J.P. Rozema, 14.30 uur.
• Mededelingen.
• Zingen LvdK 215: 1, 2 en 3
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!

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!

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!
• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen Ps. 118: 12 en 14 (ob)
Dit is de dag, de roem der dagen,
dien Isrels God geheiligd heeft.
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans uw zegeningen;
och HEER, geef heil op dezen dag;
och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

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 HEREN goedheid loven,
want goed is d' Oppermajesteit:
zijn goedheid gaat het al te boven;
zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

• Gebed om opening van Gods Woord en voorbeden
• Schriftlezing(en) Luc. 24: 1-12
• Zingen Ps. 100 (ob)
1 Juich aarde, juicht alom de HEER,
2 De HEER is God; erkent, dat Hij
dient God met blijdschap, geeft Hem eer! ons heeft gemaakt - en geenszins wij Komt, nadert voor zijn aangezicht;
tot schapen, die Hij voedt en weidt;
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
een volk, tot zijne dienst bereid.

3 Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar, met hart en stem;
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem!

4 Want goedertieren is de HEER;
zijn goedheid eindigt nimmermeer;
zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

• Verkondiging
• Zingen LvdK 427: 5 en 8
5 Laat Hem besturen, waken,
't is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwondren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

8 Hoor onze smeekgebeden;
Heer, red uit alle nood!
Sterk onze wank’le schreden
en leer ons tot de dood
vertrouwen op uw zegen
en vaderlijk beleid,
dan voeren onze wegen
naar 't rijk der heerlijkheid.

• Gebed
• Collecten
• Zingen LvdK 217: 1, 3 en 4
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.

3 Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,
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!
• Kinderen komen in de dienst
• Geloofsbelijdenis
• Zingen LvdK 435: 5
5 Duur hebt Gij uw volk verworven
en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
maak ons nu ook waarlijk vrij.

O, uw heil zal spoedig komen,
Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan.

