Inleidend orgelspel
Begroeting, mededelingen en bloemengroet
Intochtslied:
(staande)

Lied 352: 1 t/m 7 (Op ToonHoogte)

Refrein: allen
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Allen:
Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied.
Refrein: allen
Mannen:
Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem.
Refrein: allen
Vrouwen:
En hoe groot was hun verdriet, want zij vonden Jezus niet.
Refrein: allen
Kinderen:
Maar een engel sprak hen aan: 'Die gij zoekt is opgestaan!'
Refrein: allen
Mannen:
Denk toch aan Zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord
Refrein: allen
Vrouwen:
Hij, de grote Mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar Zijn troon.
Refrein: allen
Allen:
Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.
Refrein: allen

Stil gebed
Votum en Groet

Samenzang:

Gezang 215: 1, 2 en 3 (Liedboek)

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!
Eng'len juub'len Hem ter eer,
halleluja!.
Geloofsbelijdenis : Efeze 4: 17 – 5: 2 De oude en de nieuwe
mens.
Samenzang:

Lied 88: 1 t/m 4 (Op ToonHoogte)

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht 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.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing:
Johannes 20: 1 – 18: De opstanding
1. 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.
Samenzang:

Psalm 21: 4 en 5

4. Hij heeft, o God, van U begeerd
Het onvergank'lijk leven;
Gij hebt het hem gegeven.
Zo zijn de dagen hem vermeêrd;
Zo leeft de Vorst altoos;
Zo leeft hij eindeloos
Hoe groot en schitt'rend is zijn eer,
Door 't heil, aan hem bewezen!
Hoe is zijn roem gerezen!
O alvermogend' Opperheer,
Wat glans, wat majesteit
Hebt Gij dien Vorst bereid!

Prediking:

“Zien en geloven”

Samenzang:

Psalm 118: 11 en 12

De steen, dien door de tempelbouwers
Veracht'lijk 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.
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.
Dankgebed en voorbede
Collecten

-Kerkrentmeesters: Werk in eigen Gemeente.
-Diaconie: Collecte HGJB (jeugdwerk).

Moment met de kinderen van de zondagsschool
Samenzang:
(staande)

Lied 110: 1, 2 en 3 (Op ToonHoogte)

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.
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 immermeer.

Zie 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 goddelijk 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.
Heenzending en zegen
Uitleidend orgelspel
Deurcollecte: ‘Instandhouding predikantsplaats’

Fijn dat u er was! Wilt u op deze kerkdienst reageren? Reacties en/of
opmerkingen zijn welkom: 0416-332718 of adewit@solcon.nl.
Meer informatie over onze gemeente: www.kerkinbesoyen.nl.
U en jij bent ook hartelijk welkom bij de onderstaande diensten:
Vanavond
18.30 uur

Eerste Paasdag
kerkdienst met ds. L. Plug uit Sprang

Morgen
09.30 uur

Tweede Paasdag
zangdienst in Sprang

‘’Zien en geloven’

Liturgie
Eerste Paasdag 2015

Hervormde Gemeente Besoyen
Predikant: Ds. A. de Wit
Organist: Maarten van Kapel

5 april 2015
10.00 uur

