ORDE VAN DIENST PASEN, 12 APRIL 2020: https://youtu.be/8vltHU9XVgc
Orgelspel voor de dienst.
Welkom.
Intochtslied: Lied 642: 1, 4, 6 en 8.
Moment van stilte.
Bemoediging en groet.
Zingen: Lied 839: 1 en 2.
Kyrië-gebed.
Zingen: Lied 839: 3 en 4.
Opmaat naar het Gloria.
Gloria-lied: Lied 619a.
Gebed bij de opening van de bijbel.
Verhaal voor de kinderen.
Zingen: Lied 30: 1, 2, 3 en 4, Geroepen om te zingen:
1, Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
2, Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ’t graf uit eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
3, Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.
4, Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!
Schriftlezing: Marcus 1: 1 t/m 8.
Zingen: Lied 427: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, Evangelische Liedbundel:

Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
1, Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied.
Refrein.
2, Vrouwen uit Jeruzalem kwamen vroeg en zochten Hem.
Refrein.
3, En hoe groot was hun verdriet, want zijn vonden Jezus niet.
Refrein.
4, Maar een engel sprak hen aan: “Die gij zoekt is opgestaan.”
Refrein.
5, ‘Denkt toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord.”
Refrein.
6, “Hij , de grote mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar zijn troon.”
Refrein.
7, “Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.”
Refrein.
Verkondiging.
Orgelspel.
Zingen: Lied 624: 1, 2 en 3.
Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, zingen Lied 1006.
Collecten.
Slotlied: Lied 137, Evangelische Liedbundel:
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg,
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.
Zegen.
Zingen: Lied 634: 1 en 2.

