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Muziek - kondig het jubelend aan 

 

Woord van welkom en aansteken van de Paaskaars 

 

Bemoediging en groet 

 

Hemelhoog 169 - Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 

 

 

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

Hij overwon, die sterke held. 

Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 

want Hij is God, bekleed met macht! 
 

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan. 

Wie in 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. 

 

Psalmtekst: Psalm 139:18b;5b-6  
 

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U. 

U legt uw hand op mij. 

Wonderlijk zoals U mij kent, 

het gaat mij begrip te boven. 

 

Gebed om ontferming  
 

Hemelhoog 700 - God met ons 

 

God brengt goed nieuws aan wie arm zijn, 

strekt zijn armen naar hen uit. 

Hij is de God van hoop. 

God troost hen die alles kwijt zijn, 

Hij geeft hen de toekomst terug. 

Hij is de God van hoop. 

 

Refrein: 

God met ons, U neemt ons bij de hand, 

U gaat ons steeds voor. 

Laat ons leven passen in uw plan, 

geef uw liefde door. 

God heet welkom wie gevlucht is, 

geeft de vreemdeling een thuis. 

Hij is de God van hoop. 

God spreekt voor wie niet gehoord wordt, 

voor de zwakke is Hij sterk. 

Hij is de God van hoop. 

Refrein 

 

Breng nu hoop en breng herstel. 

Breng de wereld recht.  

 

Refrein 

 



 
 
 

Gebed om de Geest 
 

Kindermoment 
 

Schriftlezing: Lucas 24:13-27 

 

Lied - Sigh no more (Mumford and Sons) 
  

Serve God, love me and mend 

This is not the end 

Lived unbruised, we are friends 

And I'm sorry 

I'm sorry 
 

Sigh no more, no more 

One feat in sea and one on shore 

My heart was never pure 

You know me 

You know me 
 

But man is a giddy thing 

Oh man is a giddy thing 

Oh man is a giddy thing 

Oh man is a giddy thing 
 

Love it will not betray you,  

dismay or enslave you, it will set you free. 

Be more like the man you were made to be. 

There is a design, an alignment, a cry, 

Of my heart to see, 

the beauty of love as it was made to be. 

 

 

Dien God, hou van me en herstel 

Dit is niet het einde 

Leef ongedeerd, we zijn vrienden 

En het spijt me 

Het spijt me 
 

Zucht niet meer, niet meer 

Éen voet in de zee en één aan land 

Mijn hart was nooit zuiver 

Je kent me 

Je kent me 
 

Maar de mens is een onbezonnen ding 

Oh de mens is een onbezonnen ding 

Oh de mens is een onbezonnen ding 

Oh de mens is een onbezonnen ding 
 

Liefde zal je niet verraden,  

ontmoedigen of je tot slaaf maken, zal je 

bevrijden. 

Wees meer de mens zoals je bedoeld bent. 

Er is een plan, een richting, een schreeuw 

van mijn hart om te zien 

het mooie van de liefde zoals die bedoeld is.

Schriftlezing: Lucas 24:28-35 
 

Lied 256 - Blijf met uw genade bij ons  

 

 



 
 
Preek 

 

Muziek 

 

Mededelingen 

 

Gebeden 

 

Lied 634 - U zij de glorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Muziek - U zij de glorie 

 

 

 
Online koffiedrinken na de dienst 

Doe mee en drink een half uurtje koffie met elkaar na de kerkdienst (rond 11:00 uur) 

via Zoom op het beeldscherm. 

Voor zondag 4 april: https://us02web.zoom.us/j/89867547431 

 

https://us02web.zoom.us/j/89867547431

