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VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom, mededelingen, kaarsen worden aangestoken

Aanvangslied: LB 207

2 O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

3 Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schand’ en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld,

4 opdat wij wand’len als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.

Stilte
Bemoediging en groet

Inleiding

Psalmgebed 47

lezen: Psalm 47: 2 en 3
V Klap in de handen, o volken, 

juich God toe met jubelzang: 
geducht is de HEER, de Allerhoogste, 
machtige koning van heel de aarde.
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zingen: vers 1 en 2

2 God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, ’s Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort naar des HEREN woord,
is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt troont in heiligheid.

lezen: Psalm 47: 9 en 10
V God heerst als koning over de volken, 

God zetelt op zijn heilige troon. 
De vorsten van de volken zijn bijeen 
in het gevolg van Abrahams God. 
Zijn schildwachten zijn ze op aarde. 
Hoog is hij verheven.

Epistellezing: Efeziërs 1: 17-23
Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht
schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u
zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen
ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die
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geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de
hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle
machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de
toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de
kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Lied: LB 661: 1 en 2

2 Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.

Evangelielezingen: Johannes 20: 11-17 en Marcus 16: 19-20

Johannes 20: 11-17
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee en-
gelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het
lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer
weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Na deze woorden keek ze om en zag
ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem
hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en
zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen
naar de Vader.’

Marcus 16: 19-20
Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats
aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer
hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Lied: LB 661: 4, 5 en 6

4 De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.

5 Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.

6 De heilige Drievuldigheid, halleluja,
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.

Overdenking

Orgelspel
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Lied (Marjo): You Raise Me Up

vertaling:
Wanneer ik me slecht voel, o mijn ziel, zo vermoeid,
wanneer problemen komen en er een last ligt op mijn hart,
dan ben ik stil en wacht hier in de stilte
tot u komt en een tijdje bij me zit.

Refrein:
U tilt me op, zodat ik op bergen kan staan. )
U tilt me op, om stormige zeeën te bewandelen. )
Ik ben sterk, wanneer ik op uw schouders zit. )    2x
U tilt me op... )
tot meer dan wat ik kan zijn. )

Er is geen leven – geen leven zonder honger.
Elk rusteloos hart klopt zo onvolmaakt.
Maar wanneer u komt en ik vervuld ben met verwondering,
dan denk ik soms dat ik een glimp van de eeuwigheid opvang.

Refrein

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader (Marjo)

Slotlied: Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Wegzending en zegen

Orgelspel
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