voor de Gezinsdienst op eerste Paasdag 1 april 2018
in de Johanneskerk te Heerde.
Aanvang: 17 uur

Thema: LEVEN IN GODS LICHT

Predikant: Ds. G.J. Röben
Organist: Henk v.d. Maten
Ouderling: Herman Niessink

2

Zingen: OTH 437
Weet je dat de lente komt,
lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt,
alles loopt weer uit.
De eerste zonnestralen,
ze tintelen op je huid.
De eerste bloemen bloeien,
de eerste vogel fluit.
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.
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.
) 2x
Weet je wel dat Jezus leeft, )
Hij is opgestaan.
)

Stil gebed
Votum en groet
OTH 146: 2, 3, 4, 6
Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God, voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.
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Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.
Dank U voor hen die mij omringen,
dank U voor wat mij toebehoort.
Dank U voor alle kleine dingen,
ieder vriend'lijk woord.
Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God, ik wil U danken,
dat ik danken kan!

Aansteken Paaskaars
OTH 129: 1, 2
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere:
Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Gebed
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Schriftlezing: Mat 28:1-10 (Bijbel in Gewone Taal)
1De sabbat was voorbij. De volgende dag gingen Maria uit Magdala en
de andere Maria bij het graf kijken. Het was nog vroeg, de zon kwam net
op.
2Opeens was er een grote aardbeving. Er kwam een engel van de Heer
uit de hemel naar beneden. Hij rolde de steen van het graf weg en ging
erop zitten. 3Hij leek op het stralende licht van de bliksem. En zijn
kleren waren zo wit als sneeuw.
4De soldaten die het graf moesten bewaken, beefden van angst en vielen
op de grond. Het leek alsof ze dood waren.
De vrouwen horen dat Jezus is opgestaan
5De engel zei tegen de vrouwen: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet
dat jullie op zoek zijn naar Jezus, die aan het kruis gestorven is. 6Maar
hij is hier niet. Want hij is opgestaan uit de dood, zoals hij gezegd heeft.
Kom maar kijken, hier heeft hij gelegen.
7Ga nu snel naar de leerlingen en zeg hun dat Jezus uit de dood is
opgestaan. Vertel hun ook dat Jezus naar Galilea gaat. En dat ze hem
daar zullen zien. Dat is wat ik tegen jullie moest zeggen.’
De vrouwen zien Jezus
8Snel gingen de vrouwen weg bij het graf. Ze waren geschrokken, maar
ook ontzettend blij. Ze wilden zo snel mogelijk aan de leerlingen gaan
vertellen wat er gebeurd was.
9Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet, en hij groette hen. De
vrouwen liepen op hem af. Ze knielden voor hem en pakten zijn voeten
vast. 10Jezus zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ga aan mijn vrienden
vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien.’

OTH 433
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?
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, )
Hij leeft, Hij leeft.'
) 2x

5

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!
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, )
Hij leeft, Hij leeft.
) 2x
Hij leeft, Hij leeft.

Meditatie “leven in Gods licht”
OTH 127
Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is
het leven waard
omdat Hij leeft.
Because He lives,
I can face tomorrow.
Because He lives,
my fear is gone.
Because I know,
He holds the future.
And life is worth the living,
just because He lives.

Dankgebed en voorbeden
Collecte
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OTH 485
De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.
De Here zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.

Zegen
Gezang 456: 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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