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Voorganger: Ds. Hans Buurmeester 
Organist:  Frans Gort 
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ORGELSPEL 
 
WELKOM 
 
INTOCHTSLIED Ps.118:5,6 
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6. Des Heren hand is hoog verheven, 
des Heren rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des Heren werk. 
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood. 
 
STIL GEBED 
 
VOTUM EN GROET  
 
SAMENZANG Ps.118:9 
9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juich nu met ons en wees verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zegenen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 
KYRIEGEBED  
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GLORIALIED Lied 624:1,2,3 
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2. Prijs 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 hemelen Heer, halleluja! 
Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja! 
 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
MOMENT VOOR DE KINDEREN. 
 
ZINGEN Projectlied Kindernevendienst:  
 “Jezus is….”  Melodie HH 348 
 
Jezus is de Zoon des mensen 
Jezus is de weg tot God 
Jezus is de overwinnaar 
Jezus is de Zoon van God 
 
 
  



6 
 

Hij is aan ’t kruis gestorven 
Hij droeg daar onze schuld 
Hij gaf zijn eigen leven 
Hij heeft de wet vervuld 
gestorven en begraven 
maar ook weer opgestaan 
ja, Jezus leeft in eeuwigheid 
 
Jezus is de Weg en Waarheid 
Jezus is de Vredevorst 
Jezus, het begin en einde 
Jezus is de Zoon van God 
Jezus is de Zoon van God 
 
1e SCHRIFTLEZING   Jesaja 25: 6-9    
 
ZINGEN              Lied 659:1,2,3 
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2. Zing met een juichende stem, 
ademt weer opgetogen, dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 
 
3. Hier heeft de Heer ons geleid, 
hier doet Hij Israël wonen uit de ellende bevrijd, 
God zal het lijden ons lonen. 
 
2e SCHRIFTLEZING   Johannes 20:1-18 
  
ZINGEN              HH 171:1,2,3  

 



8 
 

 
 
2. Verdreven is de schaduw van de nacht, 
en wie Hem wil aanvaarden wordt 
eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
 Refrein: 
 
3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, dat eens 
voor ons werd opgericht; 
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
 Refrein: 
 
VERKONDIGING 
 
ORGELSPEL 
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ZINGEN              Lied 642:1,2,4,7 

 

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. 
 
7. Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 
 



10 
 

IN MEMORIAM 
 
ZINGEN    Lied 961 

 
 
 
 

 
 

DANKGEBED, 
VOORBEDEN, 
STIL GEBED 

en ONZE VADER 
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SLOTLIED    Lied 634:1,2 

 

 
 

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  
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