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Zingen: Psalm 68 : 1, 10 16
De HEER zal opstaan tot den strijd;
Hij zal Zijn haters, wijd en zijd,
Verjaagd, verstrooid, doen zuchten;
Hoe trots Zijn vijand wezen moog',
Hij zal voor Zijn ontzagg'lijk oog,
Al sidderende vluchten.
Gij zult hen, daar G' in glans verschijnt,
Als rook en damp, die ras verdwijnt,
Verdrijven en doen dolen.
't Godd'loze volk wordt haast tot as;
't Zal voor Uw oog vergaan, als was,
Dat smelt voor gloênde kolen.
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
Heft psalmen op naar 't hemelhof,
Van ouds Zijn troon en woning;
Waar Hij, bekleed met eer en macht,
Zijn sterke stem verheft met kracht,
En heerst als Sions Koning.
Geeft sterkt' aan onzen God en HEER;
Hij heeft in Israël Zijn eer
En hoogheid willen tonen.
Erkent dien God; Hij is geducht;
Hij doet Zijn sterkte boven lucht
En boven wolken wonen.

Welkom en gebed

Zingen: Geprezen zij de Heer
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
En alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.
Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.
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.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld,
op zich nam.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld,
op zich nam.

Zingen: “Nearer my God to Thee”
Nader mijn God tot U. (Joh. de Heer)
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
Even it be a cross that raiseth me
Still all my song shall be nearer, my God, to Thee,
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

There let the way appear steps unto heaven
All that Thou sendest me be mercy given
Angels to beckon me nearer, my God, to Thee,
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
Or if on joyful wing, cleaving the sky,
Sun, moon, and stars forgot, upwards I fly,
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee,
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

( In het Nederlands: Nader mijn God tot U)
Nader mijn God, bij U
zij steeds mijn beê
zij 't levenspad soms ruw
gaat Gij maar mee
Dan kent mijn ziele rust
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust
Uw sabbatsvree
Wanneer voor mijn gezicht
de ladder rijst
die naar u, bron van licht
mijn ziele wijst
‘k Zie dan in ’t bangst gevaar
uw heil’ge eng’lenschaar
die U alzegenaar
al dienend prijst
En wenkt Uw eng'lenstoet
eens opwaarts mij
in 's hemels zonnegloed
verjongd en vrij
'k Juich dan op hoge toon
bij 't nad'ren van Uw troon
'k Ben eeuwig nu Uw zoon
en U nabij

Meditatie Lukas 24 13-35
En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem
verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was.
En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren.
En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen
kwam en met hen meeliep.
Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.
En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet
u er zo bedroefd uit?
En de één, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen Hem: Bent U als enige een
vreemdeling in Jeruzalem dat U niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn?
En Hij zei tegen hen: Welke dan? En zij zeiden tegen Hem: De dingen met betrekking tot Jezus de
Nazarener, Die een Profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk;
en hoe onze overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben om Hem ter dood te veroordelen,
en Hem gekruisigd hebben.
En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde
dag sinds deze dingen gebeurd zijn.
Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest
zijn, ons versteld doen staan.
En toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen
gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft.
En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de
vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet.
En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten
gesproken hebben!
Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?
En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem
geschreven was.
En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij deed alsof Hij verder zou gaan.
En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is
gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven.
En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen
Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen.
En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.
En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en
voor ons de Schriften opende?
En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf
discipelen en hen die bij hen waren, bijeen.
Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen.
En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van
het brood.

Zingen: Daar juicht een toon
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
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.
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Zingen: Jezus leeft in eeuwigheid,
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Zingen: In Gods overwinning
In Gods overwinning trekken wij ten strijd
Samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd
Christus, onze Koning, stelt Zich aan het hoofd
Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd
Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd
Als een machtig leger, vol van Geest en kracht
Gaan wij achter Jezus, die ons 't leven bracht
Nergens heerse tweedracht, een geloof, een Heer
Een in hoop en liefde, juichend Hem ter eer
Een in hoop en liefde, juichend Hem ter eer
Tronen, machten, krachten zullen dra vergaan
Waar de heil'gen samen vastgeworteld staan
Niets kan ons weerhouden, jagend naar het eind
Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd
Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd
Volg uw Meester, kind'ren, sluit u vast aaneen
Hef het schild als pijlen suizen om u heen
Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid
Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid
Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid

Zingen: U zij de glorie
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.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
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

Uitleidend piano en orgelspel

De Heer is waarlijk opgestaan. En is van Simon gezien!

Wij wensen u een gezegende tweede Paasdag.

