Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. H.J. Vazquez
Gastgezin: fam. N. Davids
Gastgezin fam. N. Davids
Geluid: Marcel Braam
Geluid: Geert Raveling
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Gerlies Meijer
Geertje Smid
Heleen Roosendaal
Jantine Veldkamp
Annelies Raveling
Grean Jonker
Anita van der Laan
Kora Davids
Mededelingen
 Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar de
heer H. Jonker en worden weggebracht door Trijnie Braam.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is voor een diaconaal doel.
 Afscheid fam. S.P. Roosendaal: Vrijdagavond 20 april om 19.00 uur organiseert
de kerkenraad een avond voor de gemeente waar op een informele wijze
afscheid genomen kan worden van ons predikantsgezin. Tijdens deze avond
zullen onze kinderen, jeugd en een aantal verenigingen op hun eigen wijze een
bijdrage leveren. Zou u eveneens iets willen bijdrage (max. 5 minuten) dan kunt
u dit aangeven tot 8 april bij Remko Cannegieter. Voor verdere vragen kunt u
eveneens bij Remko terecht.
Mededelingen D.V.
• Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema
van vanmiddag is: “Het wordt licht: Jezus leeft.”
• Zondag 8 april 2018: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30
uur en 14.30 uur. Tijdens de beide diensten hoopt Ds. S.P. Roosendaal voor te
gaan. Op zondag 1 april, is fam. fam. M. Eelsing het gastgezin. Tijdens de
middagdienst hopen 6 jongeren belijdenis te doen van het geloof.
• Geluid zondag 8 april 2018: Ochtenddienst: Willem Wubs. Middagdienst: Hielke
de Haan.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: ELB 122: 1,3 en 4
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!

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.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Zingende Gezegend 157: 1, 3 en 4 (wijs: Gez. 255)
Heden gaat de hemel open,
Heden staat de dood verlegen,
wij herkennen Gods gezicht;
nu het leven zelf verschijnt.
Pasen doet ons vurig hopen
Komt de donk’re dood u tegen,
dat nu al het duister zwicht weet dat hij te zijner tijd,
halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja,
hier komt liefde aan het licht!
in zijn eigen graf verdwijnt!
Heden meer dan ooit tevoren,
mensen, ziet: de dag begint!
Heel de hemel staat te gloren,
Licht-der-wereld heet dit kind halleluja, halleluja,
zon die stralend overwint!
• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God uit Kolossenzen 3: 1-17
Zoeken wat boven is
3 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die
aan de rechter hand van God zit.
2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem
geopenbaard worden in heerlijkheid.
De oude en de nieuwe mens
5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en
de hebzucht, die afgoderij is.
6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.
7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.

8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal
uit uw mond.
9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het
beeld van Hem Die hem geschapen heeft.
11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf
en vrije, maar Christus is alles en in allen.
12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van
ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.
13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht
heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
14 En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.
15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent;
en wees dankbaar.
16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs
elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in
uw hart.
17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus,
terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
• Zingen: Gez. 215: 1 en 3
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!

3 Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer,
halleluja!
Englen juublen Hem ter eer,
halleluja!

• Schriftlezing: Markus 16: 9-16
9 En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij
eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had.
10 Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en huilden.
11 En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet.
12 En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelden
en naar het veld gingen.
13 Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet.
14 Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en
hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij
opgewekt was.
15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal
hebben, zal verdoemd worden.

• Zingen: Zingende Gezegend 169 (Wijs: Gez. 303)
1.Niet zien en toch geloven 2.Niet zien en toch geloven:
o God, als Gij mij helpt
vertrouwend verdergaan,
dan zal ik toch U loven,
niet horend, als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
hoezeer ik overstelpt
door allerhande plagen,
niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
door twijfel en verdriet,
maar wijs door scha en schande
naar het waarom blijf vragen geloven dat Gij leeft!
toch zing ik U dit lied!
3.Niet zien en toch geloven uw dag komt naderbij!
De oren van de dove
ontsluit en opent Gij!
En al wie in den blinde
op U alleen vertrouwt,
zal eenmaal ondervinden
dat wie gelooft, aanschouwt!
• Verkondiging: ‘Een verwijt bij de Paasmaaltijd’
• Zingen: Gez. 221
1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
2 Op uw woord, o Leven van ons leven,
morgen der verrijzenis,
werpen wij het doodskleed af!
bij wiens licht de macht der hel verslagen
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
en de dood vernietigd is!
treden we uit ons zondengraf.
Here Jezus, trooster aller smarten,
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
zon der wereld, schijn in onze harten,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
deel ons zelf de voorsmaak mee
en herboren opgestaan,
van der zaalgen sabbatsvree!
achter U ten hemel gaan!
3 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 onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!
•
•
•

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

Liturgie Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Opw. 213 (U zij de glorie)
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.

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.

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 dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 215:1 LvK
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!
• Gebed om de Heilige Geest
• Zingen: Ps. 16:3 en 5 NB
Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.

Daarom verheug ik mij van harte zeer,
want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen.
Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet
neer,
Gij zult U tegen 't graf een helper tonen.
Het pad des levens doet Gij mij betreden
en overvloed van vreugde schenkt uw vrede.

• Schriftlezing: Joh. 11:21-27
21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn,
22 maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.
23 Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.

24 Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.
25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al
was hij gestorven,
26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
27 Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de
wereld komen zou.
• Johannes 20: 1-10
De opstanding
20 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar
het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was.
2 Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad,
en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem
neergelegd hebben.
3 Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf.
4 En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam
als eerste bij het graf.
5 En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in.
6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen.
7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar
afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats.
8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij
zag het en geloofde.
9 Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan.
10 De discipelen dan gingen weer naar huis.
• Zingen: Gez. 215:2 en 3 LvK
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 heem’len Heer,
halleluja!
Englen juublen Hem ter eer,
halleluja!

• Verkondiging: Jezus is de Opstanding en het Leven
• Zingen: Joh. de Heer 25 (Daar juicht een toon)
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 morgenlicht breekt aan,
want Hij is God, bekleed met macht.
de Zone Gods is opgestaan.

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan,
die in 't geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied:
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 68:10 OB
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
•

Zegen

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

