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Orgelspel



Mededelingen 



Stil gebed



Bemoediging en groet



Paasgroet



Moment voor de kinderen



HH.207  Weet je dat de lente komt

Weet je dat de lente komt, 

lente komt, lente komt,

Weet je dat de lente komt, 

alles loopt weer uit.

De eerste zonnestralen, 

ze tint’len op je huid.

De eerste bloemen bloeien, 

de eerste vogel fluit.



HH.207  Weet je dat de lente komt

Weet je dat de lente komt, 

lente komt, lente komt,

Weet je dat de lente komt, 

alles loopt weer uit.

Weet je wel dat Jezus leeft, 

Jezus leeft, Jezus leeft,

weet je wel dat Jezus leeft, 

Hij is opgestaan.



HH.207  Weet je dat de lente komt

Ze hadden Hem gekruisigd 

en in een graf gedaan,

maar na drie donk’re dagen 

is Hij weer opgestaan.

Weet je wel dat Jezus leeft, 

Jezus leeft, Jezus leeft,

Weet je wel dat Jezus leeft, 

Hij is opgestaan!



Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, 

onzen Heere; die ontvangen is van den Heilige 

Geest, geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle; ten derde dage 

wederom opgestaan van de doden;

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand 

Gods, des almachtigen Vaders;



Geloofsbelijdenis

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de 

levenden en de doden.

Ik geloof in den Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding des vleses;

en een eeuwig leven.

Amen



Gebed



Bijbellezing
Hebreeën 2: 8b – 18 (NBV)

8bDat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter 

nu nog niet; 9wel zien we dat Jezus – die voor korte 

tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn 

dood door Gods genade iedereen ten goede zou 

komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en 

luister gekroond is. 10Want om vele kinderen in zijn 

luister te laten delen achtte God, voor wie en door 

wie alles bestaat, het passend de bereider van hun 

redding door het lijden naar de uiteindelijke 

volmaaktheid te voeren. 11Hij die heiligt en zij die 

geheiligd worden hebben een en dezelfde 

oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor



Bijbellezing
Hebreeën 2: 8b – 18 (NBV)

hen zijn broeders en zusters te noemen 12wanneer 

hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn 

broeders en zusters, u loven in de kring van mijn 

volk.’ 13Zo zegt hij ook: ‘Ik zal steeds op hem 

vertrouwen,’ en verder: ‘Hier sta ik met de kinderen 

die God mij gegeven heeft.’14Omdat die kinderen 

mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een 

mens geworden als zij om door zijn dood definitief 

af te rekenen met de heerser over de dood, de 

duivel, 15en zo allen te bevrijden die slaaf waren van 

hun levenslange angst voor de dood. 16Het moge 

duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van



Bijbellezing
Hebreeën 2: 8b – 18 (NBV)

engelen, hij is begaan met het lot van de 

nakomelingen van Abraham. 17Daarom moest hij in 

alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; 

alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God 

en zijn volk een barmhartige en betrouwbare 

hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun 

zonden. 18Juist omdat hij zelf op de proef werd 

gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder 

die beproefd wordt bijstaan.



LBgz.221 vers 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!



Prediking

“Jezus Offerwinnaar”















HH.169 Daar juicht een toon

1 Daar juicht een toon,  daar klinkt een stem,

die galmt door gans’ Jeruzalem;

een heerlijk morgen licht 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!



HH.169 Daar juicht een toon

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.



Bericht van overlijden



Danken

Voorbede

Gezamenlijk Onze Vader



Zegen



Orgelspel 

Erik Olislagers




