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Ter Coulsterkerk te Heiloo

Voorganger: ds. Hanneke Ruitenbeek
Organist: Albert Westers
Muzikale medewerking: ‘One More Voice’ ‘De woestijn zal bloeien’

onder leiding van Paul van Venrooij
Piano: Saskia Terpstra
Liturgische schikking: Siep Baalbergen

Voor de dienst 

Samen zingen De Heer is waarlijk opgestaan
Alles Wordt Nieuw I, 27

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

En hoe groot was hun verdriet, want zij vonden Jezus niet.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Maar de engel sprak hen aan, wie je zoekt is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

One More Voice ‘Jesus is alive’

Broeders, we hebben Jezus gezien, we hebben een nieuwe dag zien aanbreken.
Vrienden, we hebben Jezus gezien. We zagen het licht in Zijn ogen.
Ontwaakt, we hebben Jezus gezien! We hebben de nacht zien verdwijnen.
Vrede, we hebben Jezus gezien. Hij is het leven dat nooit zal eindigen.
Jezus leeft. Wees blij, we hebben Jezus gezien, God is naar ons toegekomen.
Verheug je, we hebben Jezus gezien, God ziet naar ons om.
Jezus leeft! Hij leeft!

Welkom en mededelingen door de ouderling

Moment voor stilte

Paasgroet 



One More Voice tijdens het binnen dragen van de Paaskaars

‘Licht dat terugkomt. 
Hoop die niet sterven wil. 
Vrede die bij ons blijft.

Gedicht Paaskaars!

Wanneer de paaskaars brandt, is dat een prachtig mooi gezicht.
Want dan zie je iedereen, als in een zee van licht.
Ik denk dan stiekem bij mezelf, zo moest het altijd zijn:
Een zee van licht waar je ook gaat, en nergens donker en pijn.

Het licht van Jezus in de straat, op school, op elk plein.
In alle steden, klein en groot, zou het dan vrede zijn!
De Paaskaars brandt, het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat dit licht nooit meer verdwijnt.

Zingen Lied 637: 1, 3 en 4

Over deze Paasviering - Psalm 126

Gebed

Zingen LB 605: 1, 3 en 4

Aandacht voor de kinderen en Zingen met de kinderen Lied 290

Kinderen naar de nevendienst

Eerste lezing Jesaja 35: 1 - 2; 7 - 10

One More Voice For the beauty of the earth

Voor al het moois op de aarde, voor al het moois van de hemel,
voor de liefde die ons al vanaf onze geboorte omringt:
God van allen, zingen wij ons loflied toe.

Voor de schoonheid van ieder uur van dag en nacht,
van de heuvels en de dalen, de boom en de bloem,
de zon maan en sterren: God van allen, zingen wij ons loflied toe.

Voor de vreugde van de liefde van mensen, broer, zus, ouder, kind,
van vrienden op aarde en vrienden in de hemel, voor alle vriendelijke
en milde gedachten: God van allen, zingen wij ons loflied toe.

Voor elk volmaakt geschenk van U, zo rijkelijk gegeven aan ons,
menselijke en goddelijke genade, bloemen op aarde en bloesem-
knoppen van de hemel: God van allen, zingen wij ons loflied toe.



Tweede lezing Lucas 23: 55 - 24: 11

Zingen Lied 650: 1, 2 en 7

Overweging

Zingen Lied 642: 1, 2, 3 en 7

Gebeden

Collecte / One More Voice ‘Halleluja, resurrection day!

Kom, zie de plaats waar Jezus ligt, engelen hebben de steen weggerold.
Zing Halleluja! Dag van de verrijzenis!

Zeg me, o dood, waar is je macht? Je kunt de opgestane Koning niet vasthouden!
Zing Halleluja! Dag van de verrijzenis!

De verlosser daalde neer in het graf, maar op zondagmorgen brak een nieuwe dag aan. Gods
machtige engel kwam vroeg in de morgen en rolde de grafsteen weg.

De engel zei tegen Maria: “Wees niet bang! Jezus is opgestaan, Hij is niet hier!
Vertel zijn discipelen dat Hij niet langer dood is, precies zoals hij beloofd heeft, zoals Hij heeft
gezegd.”
Hij overwon de duisternis en leeft en regeert voor eeuwig met Zijn heiligen.

Slotlied Lied 634: 1 en 2 ‘U zij de glorie’ 

Wegzending en Zegen


