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pasEn 
HERvoRmdE GEmEEnTE KapELLE 

aanvanG 10.00 UUR

voorganger: ds. L.C.p. deventer en dhr. J.H. van den Berg

organist: mark Christiaanse

Trompet: marianne visser-Tomey

Trombone: Jetze visser

Bloemencreatie: margriet Kloosterman-Hertgers



orgel en Koper: Kleine Fantasie over “daar juicht een toon, daar klinkt een stem”
         – Jan Zwart (1877-1937)

Welkom

Gezang 624: 1, 2(koper) 3

1.      Christus, onze Heer, verrees,
         halleluja!
         Heilge 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 heemlen Heer,
         halleluja!
         Englen juublen Hem ter eer,
         halleluja!

mededelingen 

orgel: Christ lag in Todesbanden BWv 625 (Gez. 618) – J.s. Bach (1685-1750)



aanvangspsalm 149: 1, 2 

antifoon: Halleluja, want ik weet: mijn Verlosser leeft. Halleluja!

1.      Halleluja! laat opgetogen
         een nieuw gezang den HEER verhogen.
         Laat allen die Gods naam belijden
         zich eensgezind verblijden.
         Volk van God, loof Hem die u schiep;
         Israël, dank Hem die u riep.
         Trek, Sion, in een blijde stoet
         uw Koning tegemoet.

         2. Laat het een hoge feestdag wezen.
         De naam des HEREN wordt geprezen
         met het aloude lied der vaad'ren.
         De heilge reien naad'ren.
         En zo danst in het morgenlicht
         heel Gods volk voor zijn aangezicht
         en slaat de harp en roert de trom
         in 's HEREN heiligdom.

stil gebed

votum/groet:

v.      De Heer is opgestaan
g.     DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN
v.      Onze hulp is in de naam van de HEER
g.     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v.      Wat zijn wij, HEER, zonder U?
g.     ONZE GEEST HEEFT UW LICHT NODIG,
v.      onze wil Uw kracht,
g.     ONZE ZIEL UW VREDE.
v.      Neem ons leven in Uw hand,
g.     REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID.
v.      Genees al onze ziekten
g.     VERGEEF AL ONZE ZONDEN,
v.      Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,



g.     OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN KUNNEN ZIJN
v.      en U kunnen liefhebben en dienen
g.     MET AL ONZE KRACHT.
a.     AMEN.

paaskaars

Kyrie en gloria gez. 299E

I.      HEER ONTFERM U,
I en II. Heer ontferm u.
I.      CHRISTUS ONTFERM U,
I en II Christus ontferm u.
I.      HEER ONTFERM U OVER ONS
I en II. Heer ontferm u over ons

I en II.   Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
         en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.
         wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U,
         wij danken U om uw glorie!
         hemelse koning, God over allen, Vader van mensen.
         Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God
         die wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
         geef uw ontferming!
         heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, allerhoogste
         Jezus Messias, Heilige Geest, glorie van God! 
         U alle eer, nu en altijd. A~men. A~men. A~~men

Gebed bij de opening van de Heilige schrift

Lezing Handelingen 10: 34a, 37-43

Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen
onderscheid maakt tussen mensen, 
U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea,
hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazaret met de heilige
Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door
het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond
Hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, in het land van
de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben Hem gedood door Hem aan



een kruishout te hangen, maar God heeft Hem op de derde dag weer tot leven
gewekt en Hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar
aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen, aan ons namelijk,
die samen met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de dood was
opgestaan. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan
het volk bekend te maken dat Hij het is die door God is aangesteld als rechter
over de levenden en de doden. Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen
die in Hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’

Gezang 118a

         Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
         mijn God, U in de hoogte steken.
         Ik spreek u uit, ik noem uw Naam,
         zowaar als ik leef.
         
Refrein Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
         zowaar als ik leef.

         1. Ik was gevangen en riep: 
         God. En Hij heeft mij geantwoord.
         Hij heeft mij de ruimte gegeven,
         Hij komt voor mij op als een vriend. Refr. 

2.      Beter te schuilen bij God
         dan te vertrouwen op mensen,
         beter te schuilen bij God
         dan te vertrouwen op macht. 
         Refr.

         3. Ik was geslagen, maar God
         heeft mij overeind geholpen.
         Ik zal niet sterven, ik zal leven,
         Hij tilt mij op.

         Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
         mijn God, U in de hoogte steken.
         Ik spreek U uit, ik noem uw naam,
         zowaar als ik leef. 
         Refr.



Lezing Coloss. 3: 1-4

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

Lied 270e (bew.): 

         Halleluja. De Heer is opgewekt, Hij is hier niet.

Lezing: mc. 16: 1-8 

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder
van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. Op de eerste dag
van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar
het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang
van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was
weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen
ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar
hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die ge-
kruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats
waar Hij was neergelegd. Ga 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.”’Ze 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.

schriftacclamatie 339a:

         U komt de lof toe, U het gezang,
         U alle glorie, o Vader, 
         o Zoon, o Heilige Geest 
         in alle eeuwen der eeuwen.

prediking

orgel en trombone : Laudate dominum III (ps. 150) – sietze de vries (*1973)
Gezang 642: 1, 2, 4, (orgel) 5, 6, (koper) 8 



1.      Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
         dat Hij is opgestaan,
         dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
         waar wij ook staan of gaan.

         2. Ik zeg het allen, en de mond
         van allen zegt het voort,
         tot over 't ganse wereldrond
         de nieuwe morgen gloort.

4.      Tenonder ging de sterke dood,
         tenonder in de vloed;
         nu straalt ons in het morgenrood
         zijn toekomst tegemoet.

         5. De donkre weg die Hij betrad
         komt uit in 't hemelrijk,
         en wie Hem volgen op dat pad,
         worden aan Hem gelijk.

6.      Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
         getroost en wanhoop niet:
         een weerzien zonder einde zal
         verzoeten uw verdriet.

         8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
         de Heer die eeuwig leeft
         en die in zijn verrijzenis
         alles herschapen heeft.

voor- en dankgebed 

Gezang 622: 1, 5, 6 

1      Nu triomfeert de Zoon van God
         die is verrezen uit de dood,
         halleluja, halleluja,
         met grote pracht en heerlijkheid.
         Hem zij de lof in eeuwigheid!
         Halleluja, halleluja.



5      Voor wie vertrouwen op uw woord
         ontsluit Gij zelf de donk're poort.
         Halleluja, halleluja.
         Zo laat ons dan uit alle macht
         lofzingen Hem, wiens heil ons wacht:
         halleluja, halleluja.

6      Aan God de Vader in zijn troon,
         aan Christus, zijn geliefde Zoon,
         halleluja, halleluja,
         en aan de Geest zij toegewijd
         lof, dank en eer in eeuwigheid.
         Halleluja, halleluja.

Collecte 

slotgezang: U zij de glorie: 1, 2, (koper) 3

1.      U zij de glorie, Christus onze Heer,
        onze Redder, Meester, twijfel nu niet meer.
        Zingt van heind' en verre, dat het feest begon.
        Zingt het zonder einde: Christus overwon!
        U is de glorie, o verrezen Heer,
        U is de victorie, zonder einde meer!

         2. Hij is verschenen, heft een loflied aan,
        want de grote Koning is nu opgestaan!
        Weest dan volk des Heren, blij en welgezind.
        En zegt alle keren: Christus overwint!
        U is de glorie....

3.      Wat nog te vrezen, Hij leeft eeuwig voort,
        die mijn heil wil wezen, vrede ongestoord.
        Hij is mijn victorie, en mijn hulp in nood,
        en Hij is mijn glorie, ik vrees nu geen dood.
        U is de glorie....

Zegen

orgel: Toccata in F – Charles-marie Widor (1844-1937)


