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Welkom gemeente
in deze dienst

Zingen, Gezang 61: 1, 2 en 3
1. Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil'ge dag na angst en
vrees, halleluja!
Die ten dode ging aan 't
kruis halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid
thuis, halleluja!

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!

Mededelingen

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!

Stil gebed
Votum
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Zingen, Psalm 30: 2 en 3
2. Mijn God, Gij hebt mij, op
mijn klacht,
Genezen, en mijn smart
verzacht!
Gij hebt mijn ziel, door angst
beroerd,
Als uit het graf weer
opgevoerd.
>>>

3. Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft, Geeft lof
den HEER', die eeuwig leeft:
Zijn vlekkeloze heiligheid
Zij ter gedachtenis verbreid.
Een ogenblik moog' ons
doen beven,
Zijn gunst verduurt een
eeuwig leven

Zingen, Gezang 73: 1 en 2
1.
Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
>>>

Gij hebt het leven mij
geschonken;
Ik ben niet in den kuil
gezonken.

Geloofsbelijdenis
van
NiceaConstantinopel

Dat alle macht, hoe hoog,
hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeboren' uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!
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2. Die ons, gereinigd door uw
bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de
moed
van koningen gegeven,
>>>

U zij de roem, U zij de lof,
U d' eerkroon opgedragen!
Geheel deez' aard' en 't
hemelhof
moet van uw eer gewagen.

Schriftlezing:
1 Korinthe 15:1-20 (HSV)

Gebed

1 Verder maak ik u bekend,
broeders, het Evangelie, dat ik
u verkondigd heb, dat u ook
aangenomen hebt, waarin u
ook staat,
2 waardoor u ook zalig wordt,
als u eraan vasthoudt zoals ik
het u verkondigd heb, tenzij
dat u tevergeefs geloofd hebt.

3 Want ik heb u ten eerste
overgeleverd wat ik ook
ontvangen heb, dat Christus
gestorven is voor onze zonden,
overeenkomstig de Schriften,
4 en dat Hij begraven is, en dat
Hij opgewekt is op de derde
dag, overeenkomstig de
Schriften,
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5 en dat Hij verschenen is aan
Kefas, daarna aan de twaalf.
6 Daarna is Hij verschenen aan
meer dan vijfhonderd broeders
tegelijk, van wie de meesten
nu nog in leven zijn, maar
sommigen ook zijn ontslapen.

7 Daarna is Hij verschenen aan
Jakobus, daarna aan alle
apostelen.
8 En als laatste van allen is Hij
ook aan mij verschenen, als
aan de ontijdig geborene.

9 Ik immers ben de minste van
de apostelen, die niet waard
ben een apostel genoemd te
worden, omdat ik de
gemeente van God vervolgd
heb.
10 Maar door de genade van
God ben ik wat ik ben, >>>

en Zijn genade voor mij is niet
tevergeefs geweest.
Integendeel, ik heb mij meer
ingespannen dan zij allen; niet
ik echter, maar de genade van
God, die met mij is.
11 Of ik het dan ben of zij, zó
prediken wij en zó hebt u
geloofd.

12 Als nu van Christus gepredikt
wordt dat Hij uit de doden is
opgewekt, hoe kunnen
sommigen onder u dan
zeggen dat er geen
opstanding van de doden is?
13 En als er geen opstanding
van de doden is, dan is Christus
ook niet opgewekt.

14 En als Christus niet is
opgewekt, dan is onze
prediking zonder inhoud, en
zonder inhoud is ook uw
geloof.
15 En dan blijken wij ook valse
getuigen van God te zijn. >>>
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Wij hebben namelijk van God
getuigd dat Hij Christus heeft
opgewekt, terwijl Hij Die niet
heeft opgewekt als inderdaad
de doden niet opgewekt
worden.
16 Immers, als de doden niet
opgewekt worden, is ook
Christus niet opgewekt.

17 En als Christus niet is
opgewekt, is uw geloof zinloos;
u bent dan nog in uw zonden.
18 Dan zijn ook zij die in Christus
ontslapen zijn, verloren.
19 Als wij alleen voor dit leven
op Christus onze hoop gevestigd hebben,
>>>

zijn wij de meest
beklagenswaardige van alle
mensen.
20 Maar nu, Christus ís
opgewekt uit de doden en is
de Eersteling geworden van
hen die ontslapen zijn.

Zingen, Psalm 89: 7 en 19
7. Hoe zalig is het volk, dat
naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER', in 't licht
van 't Godd'lijk aanschijn
voort;
Zij zullen in Uw Naam zich al
den dag verblijden; >>>

Uw goedheid straalt hun toe;
Uw macht schraagt hen in 't
lijden,
Uw onbezweken trouw zal
nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen
naar Uw woord verhogen.

19.
Gedenk, o HEER', hoe zwak ik
ben, hoe kort van duur.
Het leven is een damp, de
dood wenkt ieder uur;
Zou 't mensdom dan vergeefs
op aarde zijn geschapen?
>>>
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Wie leeft er, die den slaap des
doods niet eens zal slapen?
Wie redt zijn ziel van 't graf? Ai,
help ons, als tevoren,
Gelijk Gij bij Uw trouw aan
David hebt gezworen.

Verkondiging:

Tekst:
Als wij alleen voor dit leven
op Christus onze hoop
gevestigd hebben, zijn wij
de meest beklagenswaardige van alle mensen.

Zingen, JdH Lied 113: 1, 3, 5
1.
Ik weet, dat mijn verlosser leeft
Dit is het, wat mij troost hier
geeft.
Hij leeft, die voor mij stierf.
Hij leeft! Dit maakt mij altijd blij.
Hij leeft! Mijn Heiland, die voor
mij een levenskroon verwierf.

Refrein:

3.
Hij leeft! Verrezen uit het graf!
Hij leeft! Die 't leven voor mij
gaf!
Ik zing van Hem, Die leeft.
Hij leeft. Die mij zo teer bemint.
Hij leeft! Die mij, Zijn dierbaar
kind.
het eeuwig leven geeft.

Refrein:

Hij leeft! Hij leeft!
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.
Hij leeft! Hij leeft!
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Hij leeft! Hij leeft!
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.
Hij leeft! Hij leeft!
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.
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5. Gij, die nog niet voor Jezus
leeft,
neemt aan het leven, dat Hij
geeft.
Geen leven zonder Hem!
Hij leeft! Hij roept u:
"Komt tot Mij!"
Hij leeft! o, vlucht nu aan Zijn zij,
dan leeft ook gij voor Hem.

Dankgebed

Zingen, JdH Lied 523
1. Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
dáár, in Zijn teêr erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vreê,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.

Refrein:
Hij leeft! Hij leeft!
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.
Hij leeft! Hij leeft!
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.

Collecte

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
dáár, in Zijn teêr erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.
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2. Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden,
nog slechts een korte nacht.

Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg.

3. Jezus, mijn dierbre Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam
wachten,
totdat het duister vliedt
en 't oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.

Jezus, mijn dierb're Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!

Zegenbede
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