Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. J. Oosterbroek
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Gastgezin fam. H. Raveling (jr)
Geluid: Mark Davids
Geluid: Koert Davids
Oppas zaal 2 (0-3)
Oppas zaal 1 (3-6)
Oppas zaal 2 (0-3)
Heleen de Vries
Willem Wubs
Yvonne Cannegieter
Elisabeth Eelsing
Leonie Cannegieter
Marijke Cannegieter
Anita van der Laan
Mededelingen
Bloemengroet: De bloemen gaan deze zondag, als groet van de gemeente, naar
zr. A. Cannegieter-Meijer (prunuslaan 52) en worden weggebracht door Zr. Nap.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd de kerkelijke kassen.
Avondmaalscollecte: De opbrengst van de avondmaalscollecte, bestemd voor
de noodhulp in Oost Afrika is €1229,27.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Het lege graf van Jezus.”
Oppasdienst: Op zondag 23 april zullen er speelgoedbakken/zakken klaarstaan
die de ouders mee kunnen nemen om thuis schoon te maken. Het
schoongemaakte speelgoed kan 30 april weer meegenomen worden naar de
kerk, zodat alle speelgoed weer schoon en fris is. Alvast bedankt!
Mededelingen D.V.
2e Paasdag: Morgenvroeg wordt er een zangdienst gehouden in de Hervormde
kerk. De dienst begint om 10.00u. Ds. S.P. Roosendaal hoopt deze dienst te
leiden. Medewerking wordt verleend door gospelkoor Rejoice uit Stadskanaal.
Vrijdag 21 april: Op vrijdag 21 april zal de huwelijksbevestiging van Dennis
Westra en Karlein Brouwer plaatsvinden. De dienst begint om 18.30u. Ds. S.P.
Roosendaal hoopt tijdens deze dienst voor te gaan.
Zondag 23 april: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u en om
14.30u. In beide diensten hoopt ds. H. Brandsma voor te gaan. Tijdens deze
zondag, 23 april, is fam. R. Cannegieter het gastgezin.
Geluid zondag 23 april : Ochtenddienst: Willem Wubs. Middagdienst: Mathé
Hillenga
Contact
Heeft u vragen of wilt u doorpraten over de diensten dan kunt u contact op
nemen met ds. S.P. Roosendaal. Tel: 0597-752612. E-mail:
sp.roosendaal@filternet.nl. Ds. S.P. Roosendaal is bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag.

Liturgie Morgendienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: ELB 122: 1,3 en 4 ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
want alles, alles is voldaan;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
Wie in ’t geloof op Jezus ziet,
de Zoon van God is opgestaan!
die vreest voor dood en duivel niet.
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: Opwekking 44
1 Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Refr.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat
zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.
2 Verdreven is de schaduw,
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
•

Gebed om de Heilige Geest

3 Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.

• 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: Opwekking 430
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.

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.

• Schriftlezing: Genesis 45: 25-28
25 Zij trokken weg uit Egypte en kwamen weer bij hun vader Jakob in het land Kanaän.
26 Toen vertelden zij hem: Jozef leeft nog! Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte!
Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet.
27 Maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken
had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de
geest van hun vader Jakob op.
28 En Israël zei: Genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog! Ik zal gaan, ik wil hem zien voordat
ik sterf.
• Lukas 24: 21-27
21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag
de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn.
22 Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het
graf geweest zijn, ons versteld doen staan.
23 En toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning
van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft.
24 En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo
aan als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet.
25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat
de profeten gesproken hebben!
26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?
27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over
Hem geschreven was.
• Zingen: Kinderlied ‘Jozef zoekt zijn grote broers’
Jozef zoekt zijn grote broers,
Met een slavenkaravaan
alle tien zijn ze jaloers,
moet hij naar Egypte gaan.
op zijn jas en op zijn dromen,
Alle dromen zijn vergeten,
als ze Jozef aan zien komen,
heel veel kwaad wordt hem verweten.
Jozef die onschuldig is
wordt zijn mantel afgerukt.
komt in de gevangenis.
Diep zit Jozef in de put.
Droevig zien ze om zich heen:
Jezus stierf, ze zijn alleen.
Maar plots staat Hij in hun midden,
ze begrijpen 't niet, ze schrikken.
Hij zegt: ' 'k Zal steeds naast je staan
Als je saamkomt in mijn Naam.

God heeft alles omgekeerd,
Jozef wordt als vorst vereerd,
en het kwade valt in duigen
en de broers ze moeten buigen:
zo houdt God door Jozefs hand
't volk van Israel in stand.

Onder het naspel van dit lied kunnen de kinderen naar de oppas gebracht worden

• Verkondiging: ‘Het feest van genoeg’
• Zingen: Gez. 217: 1, 2 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.

2 Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
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!
• 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 47
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.

• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen LdK 328: 1, 2 en 3
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Johannes 20: 1-18
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.
De verschijning aan Maria Magdalena
11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in
het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan
het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn
Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij
wist niet dat Jezus het was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de
tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan
waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat
betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn
Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw
Vader, en naar Mijn God en uw God.
18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat
Hij dit tegen haar gezegd had.
• Zingen Ps 118: 9 en 10
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.
•

Verkondiging over Joh 20: 16

De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

• Zingen LdK 215: 1, 2 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!

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!
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Kinderen komen in de dienst
• Kinderlied:
• Geloofsbelijdenis
• Zingen LdK 444: 1, 2 en 3
1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.
•

Zegen

2 Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

