Opening (Jaap Wubs)
Zingen: Opw. 268 (Testify)
Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht en heeft Zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.
En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.
Refrein:
Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep;
vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg.
Refrein:
Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need' rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn.
Gebed (Jaap Wubs)
Annelien Wever:
In Jeruzalem weet ieder kind, als de avondster te zien is, dat de sabbat begint.
Dat is altijd en altijd zo geweest. Elke vrijdagavond begint dat feest.
Moeder heeft dan 't mooiste kleed op tafel gelegd ... en, als ze de eerste ster ziet staan.
dan gaan in huis de lichtjes aan.
Kaarsen aansteken (Annelien Wever)
Annelien Wever:
Dan wordt het stil in Jeruzalem. Op de straten en op de pleinen ...
Iedereen gaat dan in huis, de groten en de kleinen.
Zo was het ook die Vrijdag toen Jezus stierf aan 't kruis ...
Die avond begon de sabbat, iedereen ging dus in huis,
In het huis waar vrienden van Jezus wonen,
zijn ook discipelen binnen gekomen.
Zingen OTH 96: (orgel)
1) Is dat, is dat mijn Koning, dat aller vaad'ren wens,
is dat, is dat zijn kroning? Zie, zie, aanschouw de mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon,
lijdt Hij die smaad, die slagen, Hij, God, uw eigen Zoon?

2 Ja, ik kost Hem die slagen, die smarten en die hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen, dat riet, die doornenkroon;
ik sloeg Hem al die wonden, voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden, Hem al die jamm'ren aan.
3 O Jezus, man van smarten, Gij aller vaad'ren wens,
herinner aller harten 't aandoenlijk: 'Zie de mens!'
Laat mij toch nooit vergeten die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten: 't is al voor mij geschied!
Lezen: Lukas 23: 44-46 (dominee Rozema)
Jezus' dood
44 * En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende
uur toe. 45 En de zon werd verduisterd * en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.
46 En Jezus riep met luide stem en zei: * Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat
gezegd had, gaf Hij de geest.
Janet Lantinga:
Ze hadden samen op Golgotha gestaan ...
vol van verdriet, ... want, dit ... van het kruis,
begrepen ze niet.
Lezen: Lukas 23: 53 (Dominee Rozema)
53 En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen * en legde het in een
graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was.
Janet Lantinga:
Daarna hebben ze hun Heer, in 't graf gelegd ...
door hun tranen heen, hebben ze weinig gezegd.
En nu ze in huis zijn, zie je in t licht,
dan dit, en dan dat, bedroefde gezicht ...
Ze zijn heel stil, verdrietig denken ze:
Hoe kon dit erge met Jezus gebeuren?
Niemand weet antwoord, en zo blijven ze treuren.
Zingen Opw. 706: 1, 2 en 3 (Testify)
Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt.
Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan; in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij; niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God, die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij; in zijn dood maakt Hij ons vrij.
Elwin Wubs
Naar bed gaan ze niet ... ze zijn te bedroefd...
Nu slapen? Ze vinden dat dit niet hoeft.
De kaarsen worden uitgeblazen (Elwin Wubs)
Elwin Wubs
Zo zitten ze treurig bij elkaar ...
en ... als de nacht om is, beginnen ze te praten
over hun Meester, dat kunnen ze niet laten.
Eén zegt: weef je nog van die storm op het meer?
Hij bestrafte de golven en de wind ging neer.
Ja, zegt een ander. weet je nog van die blinde?
Die Hij beter maakte doordat Hij zijn ogen aanraakte?
Weet je nog hoe lief Hij voor kinderen was?
En hoe Hij de knecht van de hoofdman genas?
Zo hebben ze uren over hun Meester gepraat ...
De sabbat is om, eer ze het weten
en geen ogenblik hebben ze hun Meester vergeten.
Dan komt die tweede nacht ... stil is het in Jeruzalem.
Nergens op straat hoor je een stem ...
En in de hof waar Jezus is begraven, staan in die nacht
soldaten op wacht.
De vrienden van Jezus, steeds bij elkaar,
blijven verdrietig, erg bedroefd ...
en ze weten niet, dat dit niet hoeft!
Want, terwijl de vrienden van Jezus treuren,
gaat er in de hof iets geweldigs gebeuren!
Een sterke engel, gestuurd door God
rolt de steen van het graf ... verbreekt het slot.
Toen is de Heer uit het graf gegaan ...
Zijn werk was klaar! En Hij is opgestaan.
Nu moet Jeruzalem, nu moet iedereen het horen:
"Christus overwon!" "De duivel heeft het verloren!"

Zingen Opw. 706: 4 (Testify)
Heel de schepping slaakt een zucht; zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan; Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft! Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn.
Juich want Hij, mijn Here leeft! Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn.
Jurrien Wubs:
Maar ... Jeruzalem slaapt. De mensen zijn moe, deuren zijn nog overal toe ...
Lezen: Lukas 24: 1-6a (dominee Rozema)
De opstanding
1 En * op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten
de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee.
2 Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. 3 En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden
zij het lichaam van de Heere Jezus niet. 4 En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie,
twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. 5 En toen zij zeer bevreesd werden en het
gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? 6 Hij
is hier niet, maar Hij is opgewekt.
Jurrien Wubs:
O, kijk van één huis gaat net de deur open
en vlug zie je een paar vrouwen door Jeruzalem lopen.
Heel dure zalf dragen ze mee ...
die maakten ze zelf, van mirre en aloë.
Die vrouwen zijn verdrietig, want dit is de laatste keer
dat ze iets kunnen doen voor hun Meester, hun Heer.
Hun Meester is dood ... en nu willen ze Hem eren
door zijn lichaam te zalven ... en dan zullen ze terug moeten keren.
Van opstaan, weten zij niets of, dus, zoeken ze Jezus in het graf.
"Wat zoekt U?” vraagt een vriendelijke stem,
Onze Meester. zeggen ze, maar dan vertelt de engel hen:
"Hij is hier niet ... Hij is opgestaan! Ga heel vlug naar Jeruzalem,
en vertel het al de vrienden van Hem!"
Toen gingen de vrouwen vlug.
naar Jeruzalem terug.
En, wie kwamen ze toen tegen?
De Heer, die in het graf had gelegen.
En in Jeruzalem, vertelden ze alles van Hem.
Blij hebben ze hun verhaal gedaan,
en zeiden: "De Heer is waarlijk opgestaan!"

Zingen: Alles wordt Nieuw 1:27 beurtzang (orgel)
Refrein: (samenzang) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja
Mannen:
Jezus deed de dood te-niet. Zing daarom het hoogste lied.
Refrein: (samenzang) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja
Vrouwen:
Vrouwen uit Jeruzalem kwamen vroeg en zochten Hem.
Refrein: (samenzang) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja
Mannen:
En hoe groot was hun verdriet, want zij vonden Jezus niet.
Refrein: (samenzang) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja
Vrouwen:
Maar een engel sprak hen aan: “Die gij zoekt is opgestaan”.
Refrein: (samenzang) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja
Mannen:
“Denkt toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord.”
Refrein: (samenzang) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja
Vrouwen:
Hij, de grote mensenzoon, gaat door 't graf heen naar zijn troon.'
Refrein: (samenzang) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja
Mannen en vrouwen: “Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied... “
Refrein: (samenzang) De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja
Mirthe Wubs:
Eindelijk zijn de vrouwen ook bij het huis gekomen waar de discipelen zijn
maar, toen die 't verhaal hebben gehoord, werden zij niet blij.
Ze hebben gezegd: "Wij geloven jullie niet!" Het is niet waar wat jullie zeggen
de Meester is dood ... we hebben zelf geholpen om Hem in 't graf te leggen.
Verdrietig zijn de vrouwen toen weer naar anderen gegaan.
Die geloofden wel. En toen konden ze blij zingen gaan.
Zingen: De morgen staat vol vrolijk licht' (melodie: Daar juicht een toon) (orgel)
1 De morgen staat vol vrolijk licht, de schepping heeft zich opgericht.
Want zie de Heer is opgestaan! De Heer is waarlijk opgestaan.
2. Vergeefs gaan vrouwen naar een graf dat schuilplaats aan het leven gaf.
Want zie: de Heer is opgestaan! De Heer is waarlijk opgestaan!
3 Er gaat een wonderlijk bericht, dat overal veel vreugde sticht.
Want zie de Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan.
4 En als jou dit bericht verblijdt, kom met ons mee en zing bevrijd:
want zie de Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan!

Mirthe Wubs:
En als Maria later bij het huis van de discipelen komt en zegt:
"Ik zag de Heer! Hij riep mij bij mijn naam!
Hij leeft, Hij leeft! De Heer is opgestaan!"
Toen hebben de discipelen ook haar verdriet gedaan.
Zij konden niet geloven, dat de Heer was opgestaan.
Zingen: Psalm 149: 1 en 5 NB (orgel)
1) Halleluja ! laat opgetogen
een nieuw gezang den HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
5) Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen!
Prijs 's HEEREN welbehagen!
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen 's HEEREN naam.
Testify
- Ik herleef - Opw 730
- Halleluja (LEV)

Ik herleef (Opw 730)
Deze vrede leeft in mij,
ook wanneer mijn afscheid komt,
als een anker voor mijn ziel,
want ik weet: het is goed.
Jezus, Hij overwon
en het graf is overmand.
De zege is behaald,
want het Lam is opgestaan.
En ik herleef, want Hij roept mijn naam;
nooit meer lijden, nooit meer pijn.
En ik zweef als een adelaar,
tot voor Gods troon;

ik kniel voor Hem en leef.
Ik herleef.
Ja, de dag komt dichterbij
dat de schaduwen vergaan
en het licht de nacht verdrijft;
mijn geloof wordt zien voortaan.
Jezus, Hij overwon
en het graf is overmand.
De zege is behaald,
want het Lam is opgestaan.
En ik herleef, want Hij roept mijn naam;
nooit meer lijden, nooit meer pijn.
En ik zweef als een adelaar,
tot voor Gods troon;
ik kniel voor Hem en leef.
Ik herleef.
Dan hoor ik de stem
van vele engelen: ‘Waardig is het Lam!’
Ik hoor het gejuich van alle heiligen:
‘Waardig is het Lam!’ (2x)
Ik herleef, want Hij roept mijn naam;
nooit meer lijden, nooit meer pijn.
En ik zweef als een adelaar,
tot voor Gods troon;
ik kniel voor Hem en leef.
Ik herleef. Ik herleef!
Halleluja (LEV)
Kom en prijs de Heer om wat Hij heeft gedaan.
Prijs Hem, de grond van ons bestaan.
Erken: Hij is God. Verheug je nu in Hem.
Alles wat ademt: verhef nu je stem!
Zing: halleluja!
Juich voor de Heer.
Van eeuwigheid tot eeuwigheid
wordt Zijn naam geëerd.
Zing: halleluja!
Groot is Zijn macht.
Door alle generaties heen
toont Hij ons Zijn kracht.
Halleluja.

Thirza Joosten:
Wat werd het een vreemde dag. die eerste dag der week.
Discipelen en vrienden van de Heer,
zoeken elkaar op en elke keer
vroegen ze zelf nu ook:
“Is de Heer toch opgestaan?”
Soms zijn ze blij. ..
dan weer verwonderd ... ook wel bang!
"Laten we de deur maar sluiten," zeiden ze toen.
"Je kunt nooit weten, wat de vijanden van Jezus soms gaan doen ... "
Ze schrikken als op de deur wordt geklopt...
Wie komen daar binnen?
Vrienden van Emmaüs ... Ook zij zeggen: "De Heer is opgestaan”
Hij is met ons in huis en aan tafel gegaan!"
Zingen: Opw. 298 (Testify)
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge.
Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, 0 Heer mijn God. Hosanna in de hoge.
Glorie, glorie, glorie voor de Koning. Glorie, glorie, glorie voor de Koning.
Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God, Glorie voor de Koning.
Gerbrand Spaans:
Ze zitten blij bij elkaar. De Meester leeft!
Het is echt waar!
En dan ... het is al bijna nacht
komt Jezus zelf binnen, onverwacht.
Toen hebben ze allemaal gezwegen ...
en gaf de Here hen Zijn zegen!
Lezen: Lukas 24: 36-48 (dominee Rozema)
Verschijning aan de elf apostelen
36 * En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij
u. 37 En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. 38 En Hij zei tegen
hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? 39 Zie Mijn
handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en
beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. 40 En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien.
41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zei Hij tegen hen: * Hebt
u hier iets te eten? 42 En zij gaven Hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraat. 43 En
Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 En Hij zei tegen hen: * Dit zijn de woorden die Ik tot u
sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet
van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de

Schriften begrepen. 46 En Hij zei tegen hen: * Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden
en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en *
vergeving van zonden gepredikt worden, * te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen
getuigen.
Gerbrand Spaans:
Hij was het zelf! Hun Meester en Heer!
Hij sprak met hen, zij herkenden Hem weer ...
En, toen de Here hen verliet, weg was hun ongeloof!
Weg was hun verdriet! Nu mogen alle lampen branden!
Nu mogen alle lichten aan! De Heer is bij ons ingekomen.
De Heer is waarlijk opgestaan!
Kaarsen aansteken (Jan Wessels)
Gebed (Jaap Wubs)
Collecte (door diaconie) (Orgelspel Michiel)
Sluiting (Jaap Wubs)
Zingen: Opw 392 (orgel)
Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
Ik zal van U houden in leven en dood.
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu,
maar nooit zoveel als nu.
Testify zingt na de dienst
- Dat is genade

