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VOORBEREIDING

Orgelspel

De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen en aangestoken
Lied: LB 637

1 O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2 De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3 De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4 Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Welkom

Lied (door Cor): Christos Woskresje
Vertaling: Christus is opgestaan uit de dood, door de dood heeft Hij de dood overwonnen

 en hun die in de graven waren het leven geschonken.

Bemoediging en drempelgebed

Lied: LB 630: 1, 3

1 Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente.ontloken.
Het leven brak door aarde.en steen,
uit alle wond’ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

3 Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

Smeekgebed
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Lied (door Cor): Blagoslavi, doesje moja (Psalm 103)
Vertaling: Loof de Heer, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer, mijn

ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden ver-
geeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u
kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.

SCHRIFT

Gebed

Lezing: 1 Korintiërs 15: 12-16
Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen
sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook
Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw
geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we ver-
klaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan
kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet
opgewekt.

Evangelielezing: Lucas 24: 1-8
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige
olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was
weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor
raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen.
Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen
hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.
Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitge-
leverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden
ze zich zijn woorden.

Lied: LB 641: 1, 2 en 4

1 Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

2 Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

4 Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!

Verkondiging
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Lied: LB 642: 1, 2, 4 en 7

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

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.

TOEWIJDING

Gebeden, afgesloten met het door Cor gezongen Onze Vader in het kerkslavisch: Otsje Nasj

Slotlied: LB 624

1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

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!

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!

Zegenbede
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