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WELKOM 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Aanwezigen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v.:   Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v::   Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.:   en niet laat varen de werken van Zijn handen  

v.:   Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus,  

       in de gemeenschap van de Heilige Geest,  

a.:   Amen. 

  Aanwezigen gaan zitten 

 

Drempelgebed    

v. …………door Jezus Christus   

a. Amen   

 

Voorzang:   Sytze  de Vries. Liefste lied II: 47  (‘Prijs de dag dat Hij verrees’) 

 

Prijs de dag dat Hij verrees,  - Halleluja!                                                                                                                    

ons de nieuwe morgen wees.  - Halleluja!                                                                                                        

Christus heeft ons door de nacht - Halleluja!                                                                                                      

dichter bij die dag gebracht.  - Halleluja! 

 

Blaas vandaag trompetten aan     - Halleluja!                                                                                                                

Vier het feest van volle maan      - Halleluja!                                                                                                                 



met het lied in ieders mond:      - Halleluja!                                                                                                                      

God vernieuwt zijn trouwverbond. - Halleluja! 

 

Christus, uw getuigenis        - Halleluja!                                                                                                                                 

dat Gods Naam bevrijder is,      - Halleluja!                                                                                                                

bindt ons samen, vuurt ons aan      - Halleluja!                                                                                                        

vrolijk met u mee te gaan.      - Halleluja! 

 

Zing met opgeheven hoofd       - Halleluja!                                                                                                                      

van wat deze dag belooft:       - Halleluja!                                                                                                                         

hoe in Hem, dit nieuw begin,       - Halleluja!                                                                                                                   

alles zijn bestemming vindt.       - Halleluja! 

 

Als de schepping wordt bekroond,  - Halleluja!                                                                                                         

God zelf bij de mensen woont,       - Halleluja!                                                                                                         

iedereen te bloeien staat:       - Halleluja!                                                                                                                        

prijs die dag die komen gaat.      - Halleluja! 

 

Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming:      

v. Heer, ontferm u over ons,     a.  Heer, ontferm u over ons. 

    Christus, ontferm u over ons,               Christus, ontferm u over ons 

    Heer, ontferm u over ons,               Heer, ontferm u over ons. 

 

Loflied  (gesproken) 

 

DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

Eerste lezing:   Handelingen 10: 34 - 43 
34 Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt 

tussen mensen, 35 maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag 

voor hem heeft en rechtvaardig handelt. 36 God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door 

Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle 

mensen. 37 U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de 

doop waartoe Johannes opriep, 38 Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht 

heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel 

was, want God stond hem bij. 39 Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft, in het land van de 

Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen,  
40 maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten 

verschijnen, 41 niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren 

aangewezen, aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood 

was opgestaan. 42 Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te 

maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. 43 Van hem 

getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’ 

l. :  Dit is het woord van de Heer. 

a.:  Wij danken God. 

 

Evangelielezing: Marcus 16: 1 – 8 
1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en  

Salome geurige olie om hem te balsemen. 2 Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in  

de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen 

voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was 



weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het 

wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U 

zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk,  

dat is de plaats waar hij was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij 

gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’ 
8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en 

schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. 

l. : Lof zij U Christus; 

a:. in eeuwigheid. Amen. 

 

Voorzang:  Lied:    463 (‘O, Heer, die onze Vader zijt.’) 

 

O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld.                                                                                           

Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons hart, door U geleid,                                                                               

met liefde zijn vervuld.  

 

Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee.                                                                              

Geef dat ook wij uw nodend woord vertrouwen, volgen ongestoord,                                                                         

op weg gaan met U mee. 

 

O vrede van Tiberias, o heuvels in het rond,                                                                                                          

waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas,                                                                                        

en in hun midden stond. 

  

Leg Heer, uw stille dauw van rust, op onze duisternis.                                                                                            

Neem van ons hart de vrees, de lust, en maak ons innerlijk bewust,                                                            

hoe schoon Uw vrede is.  

 

Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart.                                                                       

Maak Gij ons rein en welgezind, en spreek tot ons in vuur en wind,                                                                              

o stille stem in ’t hart. 

 

UITLEG EN VERKONDIGING    

 

Orgelspel:  Liefste lied  I: 8 (Sytze de Vries) (‘Christus is de ware hoeksteen.’) 

 

Christus is de ware hoeksteen, 

die ons huis tezamen houdt, 

fundament waarop de muren, 

steen voor steen zijn opgebouwd. 

Sion staat voor altijd stevig, 

omdat het op Hem vertrouwt. 

 

Stad van God en stad van vrede,                                                                                                                                       

door de hemel zelf bemind,                                                                                                                                               

waar het lied nooit onderbroken                                                                                                                                             

en in elke toonaard klinkt,                                                                                                                                                 

waar men eensgezind de lofzang                                                                                                                                          

om Gods grote glorie zingt. 

 

Gij, de gastheer in dit godshuis,                                                                                                                                        

waar wij biddend voor U staan,                                                                                                                                          

wees als altijd ons genegen                                                                                                                                                 

met uw liefde, hoor ons aan!                                                                                                                                             



Laat ons rijkelijk gezegend                                                                                                                                                  

nu van hieruit verder gaan. 

 

Geef gehoor aan ons, aan ieder                                                                                                                                            

die om uw genade vraagt,                                                                                                                                                    

die het goede vast wil houden                                                                                                                                              

en zich aan uw liefde waagt,                                                                                                                                                  

en het vaandel van uw glorie                                                                                                                                          

biddend naar uw toekomst draagt. 

 

Alle glorie geldt de Vader, 

alle eer ook voor de Zoon. 

Ook de Geest moet lof gezongen, 

Die in onze harten woont, 

lichte stralen van de Ene, 

Die in het verborgen troont 

 

Dank- en Voorbeden 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Slotlied:   “U zij de glorie” (traditioneel)  

 

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. 

 

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. 

 

  Aanwezige gaan staan..  

 

Wegzending en Zegen  

`Amen` 

   Aanwezige gaan zitten.  

Orgelspel  

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet verlaten wij de kerk.  

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie. Het deel voor de 

kerkvoogdij is bestemd voor het buitenonderhoud van de kerk. Het deel voor de diaconie is bestemd 

voor Kerk In Aktie / Werelddiaconaat. 

Volgende week zondag, zondag 11 april 2021, is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. 

Voorganger is mw ds M. Berends uit Berkenwoude. 
 

Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 
Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


