
 

    

Op weg naar Pasen 2018 
 

Wilt u a.u.b. na de dienst dit boekje achterin de kerk neerleggen. Bij 

voorbaat dank. 

Hierbij óók het Nieuwe Liedboek gebruiken! 
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WITTE DONDERDAG  29 MAART 2018 

 

 

Voorganger: ds. M.N. Ariesen-Holwerda 

Medewerking wordt verleend door de Martinicantorij  

o.l.v. Doeke van Wieren 

Organist: Siebout Akkerman 
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Stil gebed 
 

Psalmengebed: 
 

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 HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

V: De Heer heb ik lief 

A: HIJ HEEFT MIJ GEHOORD TOEN IK OM HULP SMEEKTE 
 

Zingen: Psalm 116: 1 
 

Lezen: Psalm 116: 3 - 6 
 

Zingen: Psalm 116: 5 
 

Lezen: Psalm 116: 12 - 16 
 

Zingen: Psalm 116: 8 
 

V: De Heer heb ik lief 

A: HIJ HEEFT MIJ GEHOORD TOEN IK OM HULP SMEEKTE  

      AMEN 
 

Cantorij: “Kyrie” uit mis van van der Henden 
 

Glorialied: Lied 574 (frysk) 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Groet  V: De Heer zij met u 

    A: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Lezing: Mattheus 26: 17 - 30 
 

Lied 565: Cantorij: 1 en 2.  Allen: 3.  Cantorij: 4.  Allen: 5 en 6 
 

Verkondiging 
 

Zingen Tussentijds 157 
 

1 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 

 zijn leven, zijn dood en verrijzenis, 

 en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, 

 die onze God en leidsman ten leven is. 
 

2 Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 

 was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 

 Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 

 om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
 

3 Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 

 had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 

 die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 

 die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 

4 Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 

 als graan in de aarde gestorven zijt, 

 Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 

 van harte maak tot wederdienst ons bereid. 
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DIENST VAN DE TAFEL, GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed en Voorbeden  
 

Inzameling der gaven terwijl de tafel wordt toebereid. 
 

Tafelgebed:   

V: De Heer zal bij u zijn 

G: DE HEER ZAL U BEWAREN 

V: Verheft uw hart 

G: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER 

V: Brengen wij dank aan de Heer onze God 

G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARD. 

V: Ja met recht en met reden….. wij eren Uw naam met het  

     lied dat klinkt in hemel en op aarde: 
 

Zingen: Cantorij:  

             “Sanctus en benedictus” uit de mis van van der Henden 
 

Vervolg tafelgebed  
 

Afgesloten met het “Onze Vader...” 
 

Cantorij: “Lam Gods” uit de mis van van der Henden 
 

Tijdens de rondgang van het brood speelt de organist 
 

Lezen: Mattheus 26: 36 - 41 
 

Tijdens de rondgang van de wijn luisteren we naar de cantorij 
 

Lezen: Mattheus 26: 44 - 46 
 

Danken  
 

Zingen: Lied 257 NL 
 

Zegen 

  

 
 

 

Wilt u dit boekje achter in de kerk laten liggen? 
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GOEDE VRIJDAG  

30 MAART 2018 om 19.30 uur 
 

Voorganger: ds. J. Ariesen       

Organist: Kees Nottrot   

Hobo: Nynke Jaarsma   
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In stilte komen we de kerk binnen, onder zacht orgelspel. 

Als de voorganger achter de lezenaar staat,  

staat de gemeente op en begint de dienst met: 
 

Bemoediging    

V: Wie woont in de hoede van de Allerhoogste God 

A: OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE ALMACHTIGE. 

V: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen 

A: HIJ IS EEN SCHILD OM ONS HEEN. 
 

Groet    

V: De Heer zij met u 

A: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

Zingen: Psalm 22: 1, 4 en 10 
 

Gebed voor de Goede Vrijdag   
 

De Schriften geopend. 

“Al lezend volgen wij Jezus op het laatste deel van zijn aardse 

levensweg, tot aan Zijn kruis, zijn sterven. Onderweg staan wij 

soms even stil, dit jaar, bij één van de zeven kruiswoorden”. 

        In gedachten 
 

Inleiding   

                   Lezen: Mattheus 27: 26 - 39   

                   Zingen: Gezang 46 (Bundel 38): 1 
 

   Als ik in gedachten sta 

   bij het kruis van Golgotha, 

   als ik hoor wat Jezus sprak, 

   voor zijn oog aan 't kruishout brak, 
 

                   In gedachten 
 

Waarom?   

                   Stilte 

                   Muziek 
 

1e Kruiswoord 

                   Lezen: Lucas 23: 33 - 38 
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     Zingen: Gezang 46 (Bundel 38): 3   
 

   Hoor ik dan, hoe Jezus bad 

   voor wie Hem gekruisigd had, 

   'k weet dan: "Bij de Heiland is 

   ook voor mij vergiffenis."   
 

                   In gedachten  
 

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen 

                   Stilte 

                   Zingen: Lied 836: 1 en 4 
 

2e Kruiswoord 

                   Lezen: Lucas 23: 39 - 43 

                   Zingen: Gezang 46 (Bundel 38): 4 
 

     Zie ik, hoe genaad' ontving, 

   die met Hem aan 't kruishout hing, 

   'k bid, mij voelend Hem gelijk, 

   "Heer, gedenk mij in uw rijk!"  
 

                   In gedachten 
 

Heden zult ge met Mij in het paradijs zijn 

                   Stilte 

                   Zingen: Gezang 189: 1, 3 en 4  (oude liedboek) 
 

     1   Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

   hangt ten spot van snode smaders.  

   Zoon des Vaders, waar is toch uw almacht thans, 

   waar uw goddelijke glans? 
 

     3  Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 

   Zou ik dan in droeve dagen 

   troost'loos klagen? Als ik naar zijn kruis mij richt, 

   valt mijn eigen last mij licht. 
 

     4   Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 

   'k heb mij, Heer, voor dood en leven 

   U gegeven. Laat mij dan in vreugd en pijn 

   met U in gemeenschap zijn.   
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3e Kruiswoord 

                   Lezen: Johannes 19: 22 - 27 
 

                   Zingen: Gezang 46 (Bundel 38): 2 
 

   Hoe nog stervende zijn mond 

   troost voor vriend en moeder vond, 

   weet ik: "Hij vergeet ons niet, 

   schoon Hij stervend ons verliet."  
 

                   In gedachten   
 

Vrouw, zie uw zoon 

                   Stilte 

                   Muziek 
 

4e Kruiswoord 

                   Lezen: Mattheus 27: 45 - 47 

                   Zingen: Gezang 46 (Bundel 38): 5  
 

   Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat 

   Hem zijn God verlaten had, 

   'k weet dan, wat mij ook ontvall', 

   God mij nooit verlaten zal! 
 

                   In gedachten  
 

Mijn God, mijn God, waarom hebt gij Mij verlaten?  

                   Stilte 

                   Zingen: Lied 574: 1 en 3 
 

5e Kruiswoord 

                   Lezen: Johannes 19: 28 - 29 

                   Zingen: Gezang 46 (Bundel 38): 6  
 

   Hoor ik, hoe Hij riep: "Mij dorst!" 

   dan roep ik: "O Levensvorst, 

   Gij, Gij naamt de bitt're dronk, 

   die deez' aard verzoening schonk!" 
 

                   In gedachten 
 

Mij dorst     

            Stilte 

                   Muziek 

 



10 

 

6e Kruiswoord 

                   Lezen: Johannes 19: 30  

                   Zingen: Gezang 46 (Bundel 38): 7  
 

   Op zijn kreet: "Het is volbracht," 

   antwoordt mijn aanbidding zacht: 

   "Jezus, ook voor mij verwierft 

   Gij verlossing, toen Gij stierft."  
 

                   In gedachten 
 

Het is volbracht  

                   Stilte 

                   Zingen: Gezang 192: 1, 4 en 5 
 

     1   O kostbaar kruis, o wonder Gods, 

   waaraan de Prins der glorie stierf; 

   ik wil om U zijn zonder trots, 

   ik acht verlies wat ik verwierf. 
 

     4   Het rode bloed, zijn koningskleed 

   bedekt het schandelijke kruis, 

   dat wordt door alles wat Hij leed 

   de levensboom van 't paradijs. 
 

     5   En door zijn dood en door zijn bloed 

   is nu de wereld dood voor mij. 

   Ik ben gestorven, maar voor goed 

   van heel de dode wereld vrij. 
 

7e Kruiswoord 

                   Zingen: Gezang 46 (Bundel 38): 8  
 

   Hoor ik, hoe het laatst van al 

   Hij zijn geest aan God beval, 

   weet ik ook mijn geest en lot 

   in de handen van mijn God. 
 

                   In gedachten 
 

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest  

                   Stilte 

                   Zingen: Lied 590: 1, 2 en 4 

Muziek 
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Het beklag van God over Zijn volk 
 

Mijn volk, wat heb ik u misdaan of waarmee heb Ik u bedroefd, 

antwoord Mij. Ik heb de aarde voor de dag geroepen en aan uw 

handen toevertrouwd, maar mijn tuin wordt een wildernis, mijn 

levenswerk een dodenakker. Waarom laten jullie dit toe? 

 Allen: Mijn volk, wat heb ik u misdaan of waarmee heb 

     Ik u bedroefd, antwoord Mij. 

Ik heb Mij aan jullie laten kennen als uw bevrijder, een 

bondgenoot van alle onderdrukten, maar tallozen worden 

onderdrukt, getergd en geteisterd door terreur en tirannie. 

Waarom laten jullie dit toe? 

 Allen: Mijn volk, wat heb ik u misdaan of waarmee heb 

     Ik u bedroefd, antwoord Mij. 

Ik heb mijn woord aan u gegeven en u mijn hartsgeheimen 

toevertrouwd, maar afgoden vinden overal gehoor en mensen 

kiezen wegen ten dode. Waarom laten jullie dit toe? 

 Allen: Mijn volk, wat heb ik u misdaan of waarmee heb 

              Ik u bedroefd, antwoord Mij. 

Ik heb mijn eigen zoon tot u gezonden, mijn sprekend 

evenbeeld, mijn uitgestrekte hand, maar hij is afgewezen, 

uitgestoten, vernederd tot de laagste dood. Ik heb hem weer bij 

u teruggebracht, de levende, de bron van alle leven, maar hij 

gaat dood aan alle kruisen waaraan mijn mensen worden 

vastgeslagen. Waarom laten jullie dit toe? 

 Allen: Mijn volk, wat heb ik u misdaan of waarmee heb 

     Ik u bedroefd, antwoord Mij. 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan of waarmee heb ik u bedroefd? 

Ik heb u geëerd als kroon op mijn schepping. 

Ik heb u gezocht als een kostbare parel. 

Ik heb u bewaard in mijn hand in mijn hart 

Ik heb u mijn liefste, mijn zoon geofferd. 

Wat had ik nog meer moeten doen. 

 Allen: Mijn volk, wat heb ik u misdaan of waarmee heb  

     Ik u bedroefd, antwoord Mij. 
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Zingen: Lied 562: 1 en 3    (Staande) 

 

Gebed   

 

Wij bidden samen het ONZE VADER 

 

 

 

 

In stilte verlaten we de kerk. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u dit boekje achter in de kerk laten liggen? 
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STILLE ZATERDAG / PAASNACHT 

31 MAART 2018    21.00 uur 
 

Kleur:wit. Wij gedenken de dood van Jezus Christus en onze eigen 

doop. In het geloof dat Hij is opgestaan en leeft; en wij met Hem 
 

Voorganger: ds. J. Ariesen 

Organist: Siebout Akkerman  

Medewerking van een zanggroep 

En ouder en kind: Foppe en Sven Feenstra 
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Drempelgebed:  

V: Gedoopt in de dood van Uw Zoon, onze Heer en Heiland, 

     Jezus Messias vragen wij U, o God, met Hem begraven te 

     mogen worden en geleid door de poorten van het dodenrijk 

     tot een nieuw leven. Door Hem, die voor ons is geboren, 

     begraven en opgestaan uit de doden:  

     Uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. 

A: AMEN 
 

Kind:  Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 

           Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door? 
 

Ouder: Omdat wij gewekt worden door het Woord van God! 

            Hij heeft het licht geroepen over de aarde 

            en het leven uitgeroepen over Zijn kinderen. 

            Slaven waren wij, maar nu wacht ons de vrijheid. 

            Dood waren wij maar nu zullen wij leven! 

            Deze nacht moeten klinken de verhalen over wat God 

            aan mensen deed. 
 

Lezen: Johannes 3: 14 - 17 
 

Het licht wordt binnengedragen 
 

De zanggroep zingt: “Mijn lamp, ontsteekt U, o Heer.  

       Mijn God verlicht mij in mijn duister.  

       Mijn God verlicht mij in mijn duister,….  
 

Acclamatie:  
 

Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?  

Ontwaak wie nog slaapt, ontwaak en sta op!  

De dageraad breekt baan. 

Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?  

Ontwaak en sta op. Het licht is opgegaan.  

Wachters op de morgen, waar blijft het licht?  

Ontwaak wie nog slaapt en sta op want Christus is ons licht.  
 

A: CHRISTUS IS ONS LICHT 
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Ontwaak en sta op. Deze nacht waken wij om een weg te 

vinden, het donker door, een pad door de golven, een ontkomen 

aan de dood, een weg naar het licht. Deze nacht getuigen we 

van de overwinning op de dood, de God-verlatenheid heeft Hij 

geproefd. Maar zijn trouw bleek bestand tegen het donker, Hij 

vocht met de nacht en overwon. Zijn liefde is een vlam, sterker 

dan de dood. Deze nacht waken wij om Hem te volgen op de 

weg naar het licht. Er is voor ons een doorkomen aan.  

Want heden is een redder opgestaan. 
 

Zanggroep: Christus resurrexit, alleluia  (De Heer is opgestaan)   
 

Terwijl wij het licht aan elkaar doorgeven: 
 

Zingen, met zanggroep: Lied 598                                

“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 

meer dooft, vuur dat nooit meer dooft”. 
 

Als alle kaarsen branden  
 

Zingen: Gezang 222: 1   (oude liedboek)    De lichten gaan aan 
 

1    Jezus is ons licht en leven! 

 Hij, die, aan het kruis geheven, 

 met zijn bloed ons heeft gekocht, 

 heeft nu vorst'lijk overmocht. 

 Hij kan niet gebonden wezen; 

 als een held is Hij verrezen! 

 Halleluja! Halleluja! 
 

Gebed van de paasnacht 
 

Kind:  Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 

           Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door? 
 

Ouder: Dit is de nacht waarin wij gedenken, hoe God het licht  

     uitriep over de aarde, weg uit het duister. 
 

Lezen: Genesis 1: 1 - 5 
 

Zingen: Lied 601: 1 en 3 
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Kind:  Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?  

           Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door? 
 

Ouder: Dit is de nacht waarin wij gedenken, hoe God zijn volk 

            heeft uitgeleid, dwars door het water van de dood. 
              

Lezen: Exodus 14: 21 - 31 
 

Zingen: Lied 169: 1, 3 en 6 
 

Kind:  Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?  

           Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door? 
 

Ouder: Dit is de nacht waarin wij gedenken, hoe God zijn volk 

            thuis bracht uit de ballingschap. Gods volk zal door de 

            Geest herleven uit de macht van de dood. 
 

Lezen: Ezechiël 36: 25 - 28 
 

Zingen: Lied 834: 1 en 2 
 

Kind:  Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?  

           Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door? 
 

Ouder: Dit is de nacht waarin wij gedenken, dat de Messias de  

            banden van de dood verbrak en uit het graf is verrezen. 
 

Lezen: Marcus 16: 1 - 8 
 

Zanggroep: Surrexit Dominus Vere.  (De Heer is waarlijk opgestaan) 
 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

Gebed 
 

Inzameling van gaven:  1. diaconie     2. Kerk 
 

We vormen een kring van getuigen rondom de doopvont, mensen die 

niet lang kunnen staan, kunnen op de voorste stoelen gaan zitten, alle 

anderen vormen een kring rond de doopvont en de tafel. 
 

Inleiding   
 

Lezen: Romeinen 6: 3 - 11 
 

De doopschaal wordt gevuld 
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V: In deze nacht van Pasen, mogen wij als gedoopten in de dood 

     en de verrijzenis van Christus ons geloof in de Drie-enige God 

     opnieuw bevestigen en beamen, en ik vraag u zo mogelijk te 

     gaan staan, op de volgende vragen te antwoorden: 

     Gelooft u in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel 

     en aarde en altijd weer opnieuw de redder uit de nood? 

A: JA, DAT GELOVEN WIJ 

V: Gelooft u in Jezus, Zijn Zoon, begraven, afgedaald in het Rijk 

     van de dood, die op de derde dag is opgestaan van de doden, 

     en vanaf toen onze redder en Heer, eens en voorgoed? 

A: JA, DAT GELOVEN WIJ 

V: Gelooft u in de Geest van de Vader en de Zoon, die de Kerk 

     en de wereld bezielt en die al wie dood is midden in het  

     leven doet opstaan en weer tot nieuw leven roept? 

A: JA, DAT GELOVEN WIJ.  AMEN 
 

Zingen: Lied 634 
 

1 U zij de glorie, opgestane Heer, 

 U zij de victorie, U zij alle eer! 

 Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

 om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

 U zij de glorie, opgestane Heer, 

 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

2 Licht moge stralen in de duisternis, 

 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

 U zij de glorie, opgestane Heer, 

 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

Heenzending en zegen.     AMEN 
 

Ontsteken van de kaarsen, zingend verlaten we de kerk met onze 

lichten: Lied 568a: Ubi Caritas et Amor. Ubi Caritas, Deus ibi est. 
(waar liefde en barmhartigheid zijn , daar is God) 

 

En buiten zeggen wij het uit:  

“De Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft” 

 
Wilt u dit boekje achter in de kerk laten liggen? 
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PAASMORGEN  1 APRIL 2018 om 10.00 uur 
 

Thema: “Ik zorg voor jou” 
 

Voorganger: ds. M.N. Ariesen-Holwerda 

Organist: Kees Nottrot 

Trompet: T. Verbeek 

Koororgel: Siebout Akkerman 

m.m.v. Martinicantorij o.l.v. Doeke van Wieren 
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Voor de dienst:  
 

Zingen: Cantorij: “Hij is verrezen” 
 

1 Hij is verrezen, lof zij de Heer! 

 Zegent zijn Naam en geeft Hem de eer. 

 Hij die de nacht, het graf overwon, 

 komt voor de dag: de stralende zon. 
 

  Refrein: Laat ons dan juichen: Gods liefde is groot. 

    Christus verlost uit de donkere dood;  

    al onze zonden scheldt Hij ons kwijt. 

    Hem zij de lof, nu en voor altijd!  
 

2 Hij was begraven, drie dagen lang, 

 maar zie, Hij leeft - en dood is de slang! 

 De goede Herder heeft hem geveld, 

 Hij is de Heer, de Heiland, de Held. 
   

  Refrein: 
 

3 De engel vroeg: Waartoe dat verdriet? 

 Gij zoekt uw Heer, maar hier is Hij niet! 

 Ziet waar zijn lichaam neer werd gelegd, 

 Hij is verrezen zoals voorzegd. 
 

  Refrein: 
 

4 Gaat tot de volken, zegt hun: Hij leeft, 

 die heel zijn hart, de hemel u geeft! 

 Al Gods geboden heeft Hij volbracht - 

 zalig de wereld die Hem verwacht. 
 

  Refrein: 
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Samen zingen: Daar juicht een toon (EL 122) 
 

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. 

 Die in 't geloof op Jezus ziet, 

 Die vreest voor dood en helle 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. 
 

Welkom en Mededelingen 
 

Zingen: Gezang 221: 1 en 3 (oude fryske lieteboek) 
 

1 Wês begroete, earstling fan de dagen, 

 moarn fan de ferrizenis, 

 no’t dyn glâns de tsjusternis ferjage 

 en de dea ferbrutsen is. 

 Heare Jezus, treast fan allegearre, 

 lit dit ljocht net yn ús herten stjerre, 

 dat fan d’ iivge sabbatdei 

 ús in wjerglâns barre mei. 
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3 Yn jo hoede bin wy wol-bewarre 

 as de dea ús each berint. 

 Hok in hearlikheid sil ús wjerfarre, 

 as ús peaskemoarn begjint. 

 Hok in dei, as wy Jo hulde dogge, 

 wy Jo mank de inglekoaren sjogge, 

 steande yn ’t ûnstjerlik ljocht, 

 Hear, dat it sa wêze mocht! 
 

Bemoediging  
 

Groet V: De Heer is waarlijk opgestaan 

          A: JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN 

            V: Christus is waarlijk opgestaan 

            A: HALLELUJAH ! 
 

Gebed om Gods ontferming  
 

Zingen: AWN 1, 27  De Heer is waarlijk opgestaan 

We zingen allen steeds het refrein:  

  “De Heer is waarlijk opgestaan, hallelujah” 
 

couplet 1: mannen en jongens 

   Jezus deed de dood teniet, 

   zing daarom het hoogste lied.    Refrein: 
 

couplet 2: vrouwen en meisjes 

   Vrouwen uit Jeruzalem, 

   kwamen vroeg en zochten Hem.  Refrein: 
  

couplet 3: mannen en jongens 

   En hoe groot was hun verdriet 

   want zij vonden Jezus niet.   Refrein: 
 

couplet 4: vrouwen en meisjes 

   Maar een engel sprak hen aan: 

   "Die gij zoekt, is opgestaan."   Refrein: 
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couplet 5: mannen en jongens 

   "Denk toch aan zijn eigen woord, 

   dat gij vroeger hebt gehoord."   Refrein: 
 

couplet 6: vrouwen en meisjes 

   "Hij, de grote mensenzoon, 

   gaat door 't graf heen naar zijn troon." Refrein: 
 

couplet 7: allen 

   "Zoekt Hem bij de doden niet, 

   maar zing mee het hoogste lied."  Refrein: 
 

We kijken naar het project. 

De kinderen mogen naar de kindernevendienst gaan. 
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

Gebed van de Paasmorgen 
 

Schriftlezing: Mattheus 28: 1 - 10 
 

Cantorij: Lied 631 
 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 624   1 allen   2 cantorij  3 allen     
 

Pastorale mededelingen 
 

Gebeden Stil gebed   Onze Vader...  
 

Cantorij: Gezongen lofprijzing Lied 368 F  3x 
 

Inzameling der gaven 
 

De kinderen komen terug 
 

Zingen: Lied 630 
 

Heenzending en Zegen 
 

Zingen: Lied 634: 1 en 2  
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