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Welkom en mededelingen
Op Toonhoogte 52: 1 en 7
= Psalm 118: 1 en 7 (berijming 1773)

1.Laat ieder 's HEREN goedheid loven,
want goed is d' Oppermajesteit.
Zijn goedheid gaat het al te boven,
zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Laat Isrel nu Gods goedheid loven
en zeggen; ,”Roemt Gods majesteit.
Zijn goedheid gaat het al te boven,
zijn goedheid duurt in eeuwigheid!''
7.De HEER is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij was het, die mijn heil bewerkte.
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
van hulp en heil, ons aangebracht.
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:
“Gods rechterhand doet grote kracht.''
Stil gebed, votum en groet
Op Toonhoogte 108
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.
Gebed
Bijbellezing: Johannes 11: 17-27 (NBV21)
17Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat
Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18Betanië ligt
dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer
vijftien stadie, 19en er waren dan ook veel Joden
naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten
nu hun broer gestorven was. 20Toen Marta hoorde
dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet,
terwijl Maria thuisbleef. 21Marta zei tegen Jezus:
‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet
gestorven zijn. 22Maar zelfs nu weet ik dat God U
alles zal geven wat U vraagt.’ 23Jezus zei: ‘Je
broer zal uit de dood opstaan.’ 24‘Ja,’ zei Marta, ‘ik
weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag
zal opstaan.’ 25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de
opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal
leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft
en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’
27‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de messias
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bent, de Zoon van God die naar de wereld zou
komen.’
Gezang 215: 1
1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
Bijbellezing: Johannes 20: 1-18 (NBV21)
Opstanding
1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het
nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het
graf. Ze zag dat de steen voor het graf was
weggehaald. 2Ze liep snel weg, naar Simon
Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel
hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf
weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu
neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere
leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen
beiden snel, maar de andere leerling rende
vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij
het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen
doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.
6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het
graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij
zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had
niet bij de andere doeken lag, maar apart
opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de
andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen
was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze
hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit
de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen
terug naar huis.
11Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog
ze zich naar het graf, 12en daar zag ze twee
engelen in witte kleren zitten, een bij het
hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek
waar het lichaam van Jezus had gelegen.
13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze
hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet
waar ze Hem hebben neergelegd.’ 14Na deze
woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar
ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’
vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het
de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt
weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt
neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’ 16Jezus
zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei:
‘Rabboeni!’ (Dit Hebreeuwse woord betekent
‘meester’.) 17‘Houd Me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik
ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar
mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar
mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God,
die ook jullie God is.’ 18Maria van Magdala ging
naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de
Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen
haar gezegd had.
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Gezang 215: 2
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!
Bijbellezing: Johannes 21: 15-22 (NBV21)
15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon
Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je
Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus
antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’
Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg
Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’
Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U
houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor
de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van
Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd
verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of
hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U
weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid
mijn schapen. 18Werkelijk, Ik verzeker je, toen je
jong was deed je zelf je gordel om en ging je
waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal
een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen
en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19Met
deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou
sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’
20Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de
leerling van wie Jezus veel hield hen volgde – de
leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus
toegebogen had om te vragen wie het was die
Hem zou uitleveren. 21Toen Petrus hem zag vroeg
hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’
22Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik wil dat hij
in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak.
Jij moet Mij volgen.’
Gezang 215: 3
3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!
Preek
Gezang 217: 1, 2 en 3
1 Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.
2 Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.
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3 Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij tenakomt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,
dit is al waar ik op bouw.
Gebed
Collecten
1. Timon
2. Kerk en Israël
Op Toonhoogte 190
1. Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
2. 'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
een'ge Zoon van God
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst;
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
3. Heer U bent mijn kracht,
de Rots waarop ik bouw.
Heer U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.
4. Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samenbracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Zegen (3x amen)
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