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Jeruzalem, de stad van trouw. 

Jeruzalem, de heilige stad. 

Jeruzalem, gezegend ben je, 

God heeft jou zo liefgehad. 

Wij bidden je vrede toe, 

Jeruzalem en rust binnen je muren. 

Shalom, Jeruzalem, 

mag zijn vrede eeuwig duren. 

Jeruzalem, geliefde stad. 

Jeruzalem, de stad van de Heer. 

Jeruzalem, gezegend ben je, 

God brengt in jouw lot een keer. 

Vrede voor Jeruzalem



Wij bidden je vrede toe, 

Jeruzalem en rust binnen je muren. 

Shalom, Jeruzalem, 

mag zijn vrede eeuwig duren. 

Bridge: 

Wij treuren om de pijn die jij moet lijden 

en bidden dat de Heer je zal bevrijden. 

Shalom is er voor hen 

die bidden om vrede voor Jeruzalem 

en rust binnen haar muren. 

Shalom, Jeruzalem, 

mag zijn vrede eeuwig duren. 



Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem 

en rust binnen je muren. 

Shalom, Jeruzalem, 

mag zijn vrede, 

zijn vrede eeuwig duren



Een toekomst vol van Hoop

In de nacht van strijd en zorgen

kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen,

om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,

al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.



U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.

Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken

in de allerzwartste nacht.



U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.



Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstild door de kracht van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer



Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!



De schepping knielt in diep ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar



Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar



Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar



Welkom en mededelingen



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan



Juicht want Jezus is Heer (Sela)

Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.

2x



Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard'
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.



Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.









Bemoediging en groet

Hierna gaat de gemeente weer zitten



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.



Kinderkoor zingt :

Denk aan Mij

en 

Jezus ik wil U danken



Denk aan Mij
solo

Denk aan Mij - Denk aan Mij

Met dit brood en deze wijn

Denk aan Mij - Denk aan Mij

Eens zullen wij weer samen zijn

Dek de tafel

Maak het feestmaal klaar

Voor het laatst zijn wij zo bij elkaar

Dek de tafel 

maak het feestmaal klaar

Voor het laatst zijn wij zo bij elkaar



Denk aan Mij
koor

Met dit brood en deze wijn

Iedere keer zullen wij weer 

Samen zijn



Denk aan Mij
Denk aan Mij

Denk aan Mij

Met dit brood en deze wijn

Denk aan Mij

Denk aan Mij

Eens zullen wij weer samen zijn

Met dit brood en deze wijn

Iedere keer zullen wij weer 

Samen zijn

Iedere keer zullen wij weer



Jezus ik wil U bedanken
Jezus, ik wil U bedanken

voor wat U voor mij hebt gedaan

omdat U voor mij bent gestorven

maar ook weer bent opgestaan

U werd geschopt en geslagen

ze lachten en scholden U uit

en zelfs door uw vrienden verlaten

hing U voor mij aan het kruis



Jezus ik wil U bedanken
Jezus, ik dank U

U gaf uzelf voor mij

Jezus, ik dank U

en geef mijzelf aan U

ik geef mijzelf aan U

U hebt mijn zonden gedragen

en ook al mijn pijn en verdriet

dat U zoveel van mij kon houden

nee, Heer, dat begrijp ik niet

Jezus, ik dank U…



10 GEBODEN IN KINDERTAAL



Gebed en voorbede



Gezang 221 : 1 en 3

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!



Gezang 221 : 1 en 3

3 In uw hoede zijn wij wèl geborgen,

en schoon eerlang 't oog ons breek',

open gaat het op de grote morgen

na deez' aardse lijdensweek.

Welk een dag der ruste zal dat wezen,

als we onsterflijk, uit de dood verrezen,

knielen voor uw dankaltaar!

Amen, Jezus, maak het waar!



Kinderkoor zingt :

Hij leeft

en 

Ik kan U alleen maar danken



Hij leeft
Solo

Maria kwam bij het graf 

en huilde om haar Heer

De grote steen was weggerold

en Jezus was er niet meer

Maar een engel zei plotseling

weet je niet meer

wat Hij gesproken heeft

Koor

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan

Hij leeft, Hij leeft

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan

Hij leeft, Hij leeft



Hij leeft
Solo

De discipelen waren zo moe

Ze treurden om de Heer

Waar moesten ze nu nog naar toe

Hun meester was er niet meer

Maar Maria riep plotseling

Hij heeft gedaan

Wat Hij gesproken heeft

Koor

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan

Hij leeft, Hij leeft

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan

Hij leeft, Hij leeft 3x



Ik kan U alleen maar danken

SOLO + KOOR

Ik kan U alleen maar danken,

biddend knielen voor uw troon.

Ik kan U alleen maar loven,

Vader, Geest en Zoon.

SOLO

Ik kan U alleen verhogen,

biddend knielen voor uw troon.

Ik kan U alleen maar eren,

Vader, Geest en Zoon.



Ik kan U alleen maar danken

duet

Ik kan U alleen vertrouwen,

biddend knielen voor uw troon.

Ik kan U alleen aanbidden,

Vader, Geest en Zoon.

koor

Ik kan U alleen maar dienen,

biddend knielen voor uw troon.

Ik kan U alleen maar volgen,

Vader, Geest en Zoon.

solo

Vader, Geest en Zoon



Moment voor de kinderen



Kindernevendienst

De kinderen gaan naar de kindernevendienst



Schriftlezing (NBV) 

Lukas 24 : 1 - 12  

1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze 
bij het ochtendgloren naar het graf met de 
geurige olie die ze bereid hadden. 2Bij het graf 
aangekomen zagen ze echter dat de steen voor 
het graf was weggerold, 3en toen ze naar binnen 
gingen, vonden ze het lichaam van de Heer 
Jezus niet. 4Ze wisten zich geen raad. Plotseling 
stonden er twee mannen in stralende gewaden 
bij hen. 5Ze werden door schrik bevangen en 
bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: 
‘Waarom zoeken jullie de levende bij de 
doden? 6Hij is niet hier, Hij is uit de dood 
opgewekt. 



Schriftlezing (NBV) 

Lukas 24 : 1 - 12  

Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij 
nog in Galilea was: 7de Mensenzoon moest 
worden uitgeleverd aan zondaars en moest 
gekruisigd worden en op de derde dag 
opstaan.’ 8Toen herinnerden ze zich zijn 
woorden.
9De vrouwen keerden terug van het graf en 
gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen 
wat er was gebeurd. 10Het waren Maria van 
Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van 
Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die 
hen vergezelden. 



Schriftlezing (NBV) 

Lukas 24 : 1 - 12  

Ze vertelden de apostelen wat er was 
gebeurd, 11maar die vonden het maar 
kletspraat en geloofden hen niet.
12Petrus echter stond op en rende naar het 
graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag 
alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij 
terug, vol verwondering over wat er gebeurd 
was.



















Verkondiging
n.a.v. Lukas 24 : 5B en 6A

“ De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom 
zoeken jullie de levende bij de doden? 6Hij is 

niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. “

Het effect van Pasen



















Opw.618 vers 2

Jezus, hoop van de volken,

Jezus, trooster in elk verdriet;

U bent de bron van hoop die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,

Jezus, waarheid die overwint;

U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,

U brak de banden van de dood.



Refrein:

U bent de hoop in ons bestaan.

U bent de rots waarop wij staan.

U bent het licht 

waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood, droeg onze pijn.

Nu mogen wij dicht bij U zijn.

Jezus de hoop, 

levend in ieder die gelooft.

Heer, ik geloof.



Brug:

Heer, ik geloof. Heer, ik geloof.

U overwon in elke nood,

U brak de banden van de dood.



Refrein:

U bent de hoop in ons bestaan.

U bent de rots waarop wij staan.

U bent het licht 

waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood, droeg onze pijn.

Nu mogen wij dicht bij U zijn.

Jezus de hoop, 

levend in ieder die gelooft.

Heer, ik geloof.

Slot:

Heer, ik geloof. Heer, ik geloof.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de kerk



Danken en gezamenlijk  

“Onze Vader“



Collecten

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

Kerk
Eredienst en kerkmuziek

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

Diaconie
St. de Overbrugging

Direct na deze dienst zijn 2 
leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de 
kerkzaal  voor een 
luisterend oor en/of een 
gebed



HH 200 : 1, 2 en 3  (zo mogelijk staand)

1
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.



HH 200 : 1, 2 en 3  (zo mogelijk staand)

2

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,

Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren, blij en welgezind

en zegt telkenkere: ‘Christus overwint’.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.



HH 200 : 1, 2 en 3 (zo mogelijk staand)

3

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd’lijk 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

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Kinderkoor zingt :

Lang leve de Koning



Lang leve de Koning

Er is feest in de stad.

Alle straten zijn versierd.

Er is feest in de stad.

Weet je wat er wordt gevierd?

Het is eindelijk weer lente,

en ik hoor een nieuw geluid.

Van wel 1000 instrumenten,

en de vlaggen hangen uit. 



Lang leve de Koning

Dan gaan we allemaal staan,

want de Koning komt eraan! 

Lang leve de Koning! Lang leve de Koning!

Lang leve de Koning in de gloria!

In de gloria, in de gloria! 



Lang leve de Koning

Er is feest in mijn hart.

Alle kamers zijn versierd.

Er is feest in mijn hart.

Weet je wat er wordt gevierd?

Het is eindelijk weer lente,

al het donker is voorbij.

Want de Koning is gekomen,

en Hij is er ook voor mij. 



Lang leve de Koning

Nu sta ik zelf vooraan,

want de Koning komt eraan! 

Lang leve de Koning!

Lang leve de Koning!

Lang leve de Koning in de gloria!

In de gloria, in de gloria! 

Hieperdepiep: hoera!



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. J. Reehorst uit Nieuw-Beijerland
Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


