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Welkom en mededelingen



Stil gebed



NLB Gezang 598

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.



Bemoediging en groet



Gezang 221: 1

1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,

morgen der verrijzenis,

bij wiens licht de macht der hel verslagen

en de dood vernietigd is!

Here Jezus, trooster aller smarten,

zon der wereld, schijn in onze harten,

deel ons zelf de voorsmaak mee

van der zaalgen sabbatsvreê!



Gebed



Psalm 98: 1 en 2

1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.



Psalm 98: 1 en 2

2 Ja Hij is ons getrouw gebleven,

Hij heeft in goedertierenheid,

naar de belofte eens gegeven,

het huis van Israël bevrijd.

Zijn volk is veilig in zijn handen.

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.

Zo werd tot in de verste landen

het heil van onze God aanschouwd.



Geloofsbelijdenis

Kolossenzen 3 vers 1-4(NBV)

1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, 
streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan 
de rechterhand van God. 
2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 
3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met 
Christus verborgen in God. 
4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult

ook u, samen met hem, in luister verschijnen.



Bijbellezing Marcus 16: 1-8 (NBV)

Het lege graf
1Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala
en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie
om hem te balsemen. 2Op de eerste dag van de week
gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang,
naar het graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de
steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4Maar toen
ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het
was een heel grote steen. 5Toen ze het graf binnengingen,
zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze
schrokken vreselijk. 6Maar 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.



Bijbellezing Marcus 16: 1-8 (NBV)

7Ga 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.”’
8Ze 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.



Psalm 98: 3

3 Laat heel de aard' een loflied wezen,

de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des Heren wordt geprezen,

lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote Koning,

verhef, bazuin, uw stem van goud,

de Heer heeft onder ons zijn woning,

de Heer die bij ons intocht houdt.



Bijbellezing Johannes 20: 19-23 (NBV)

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten,
omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun
midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze
woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De
leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens
zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies
hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als
jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven;
vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’



Psalm 98: 4

4 Laat alle zeeën, alle landen

Hem prijzen met een blij geluid.

Rivieren klappen in de handen,

de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,

Hij komt, o volken weest verblijd,

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,

zijn heil en zijn gerechtigheid.



Verkondiging



Orgelspel



Bericht van overlijden



Dankgebed en Voorbede



Collecten

“Uitgangs” collecte Diaconie
Kinderhuis
Lombok (Chaim Fletter)

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

1e Collecte College van Kerkrentmeesters
Jeugdwerk-Clubs

2e Collecte College van Kerkrentmeesters
Onderhoud gebouwen

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop



NLB Gezang 634: 1 en 2

1 

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle menselijk 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!



NLB Gezang 634: 1 en 2

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!



Zegen



Gezegende Paasdagen

Deze dienst is na te beluisteren op www.kerknumansdorp.nl



Collecten

“Uitgangs” collecte Diaconie
Kinderhuis
Lombok (Chaim Fletter)

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

1e Collecte College van Kerkrentmeesters
Jeugdwerk-Clubs

2e Collecte College van Kerkrentmeesters
Onderhoud gebouwen

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop


