Liturgie voor eerste Paasdag, zondag 1 april 2018, in de Goede
Herderkerk te Epe. Aanvang 10.00 uur.
VOORGANGER: Ds. J.H. van Osch
ORGANIST: Rianne Beumer
M.M.V.: Blazersensemble
*******************************************************************************
Voor de dienst zingen we: - Lied 220 : 1 en 2 (Hemelhoog)
Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!
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 de aard’ en ‘t hemelhof
moet van uw eer gewagen.
- Lied 206 : 1 en 2 (Hemelhoog)
Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zonder wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal’gen sabbatsvreê!

Op uw woord, o leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daag’lijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren, opgestaan, achter U ten hemel gaan!
Woord van welkom, mededelingen en stil gebed
Intochtslied: Psalm 118 : 8, 9, 10
De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ‘s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onze ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ‘s Heren naam.
Wij zegenen u uit ‘s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ‘t offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.
Votum en groet
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Aanvangstekst: ‘Al wat ik wens is Christus te kennen en de kracht van
Zijn opstanding te ondervinden.’ (Fil.3:10)
Samenzang: Lied 632
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

Laat ons dan nieuwe mensen wezen
en leggen al het oude af,
dood en verderf zijn uitgewezen,
de schuld en zonde zijn voor 't graf.
Hij leeft en spreekt op deze morgen
van ons bestaan, in Hem geborgen.
Gebed
Wij zingen met de kinderen: Lied 207 (Hemelhoog)

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
Verootmoediging en aanmoediging
Samenzang: Lied 136 : 1, 2, 3 (ELB)
Wij groeten u, o dag der dagen,
o morgen der verrijzenis.
De Heer trok door de dood, verslagen
ligt wat de mens tot dreiging is:
Hij leidt ons uit de dood naar 't leven;
de laatste vrees is uitgedreven.
Hij laat ons, mensen, mee ontstijgen
aan al wat ons ten gronde richt
en achten wij de aarde ons eigen,
Hij gaat ons voor, wij zien in 't licht
dat Hij ontsteekt het ware leven,
ons door de hemel weergegeven.
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Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt?
Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer uit!
De eerste zonnestralen, ze tint’len op je huid.
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt?
Weet je dat de lente komt? Alles loopt weer uit.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan!
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan,
maar na drie donk’re dagen is Hij weer opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan!
(Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst)
Schriftlezing: Lucas 23 : 56b – 24 : 11
Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.
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.
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Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de
Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest
gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden
ze zich zijn woorden.
Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle
anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf
bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van
Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze
vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het
maar kletspraat en geloofden hen niet.

En nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuw leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
Dankgebed (besloten met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven
Tijdens de collecte speelt het blazersensemble: - ‘Lebuinus’
- ‘Voluntary’

Samenzang: Lied 624 : 1 en 2
Slotlied: Lied 634
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heilige dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars ‘t leven gaf, halleluja!
Prediking over Lucas 24 : 5: ‘Goeie vraag!’
Meditatief orgelspel

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Samenzang: Lied 169 : 1, 2, 4 (Hemelhoog)
Zegen
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 eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
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