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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 215  Christus onze Heer verrees 
  

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 
Heilge dag na angst en vrees, halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 
 
2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja! 
 
3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja! 
Englen juublen Hem ter eer, halleluja! 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Liturgische Paas object 
 

Luisterlied van G.F. Händel  Largo Xerxes  
 

Nieuwe Liedboek 632: 1, 2  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt 
en gegeven 
 

1. 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. 
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2. 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. 
 

Gebed 
 

Kindermoment  
 

 
Lucas 23: 50-24: 8,  
Hebreeën 3: 1 
 
Dankzij Jezus’ opstanding ligt de weg naar Gods 
nieuwewereld voor ons open 

 

Hemelhoog 696: 1  zeg het voort 
 

Omdat de Heer verrezen is 
Zingen wij in koor 
Heel de wereld door 
Omdat de Heer verrezen is 
Zingen wij in koor 
Tot de wereld hoort 
Dat de Heer verrezen is 
 

Zeg het voort (zeg het voort) 
Zeg het voort (zeg het voort) 
Geef het door dat de Heer verrezen is 
Zeg het hier (zeg het hier) 
Zeg het daar (zeg het daar) 
Want het woord is waar 

 

Inleiding 
 

Mattheus 28: 1 
 

1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam 
Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 
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Luisterlied  Hemelhoog 18  Hoe sterk U bent 
 

Heb medelijden, God: ik kom bij u; 
onder uw vleugels kom ik, als een kuiken, 
bescherming zoeken, met mijn ogen dicht 
totdat het veilig is. 
 
Ik reken steeds op God. Omdat hij helpt. 
Vanuit de hemel zal hij antwoord geven 
en wie mij haten worden weggevaagd 
omdat hij van mij houdt. 
 
Laat heel de aarde en de hemel, HEER, 
voelen hoe sterk u bent.   2x 
 

Mattheus 28: 2-4 
 

2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde 
af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij 
lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers 
beefden van angst en vielen als dood neer. 
 

Hemelhoog 169: 1, 2, 3  Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 
 

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 door Vaders 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 helle niet. 
 

Mattheus 28: 5-10 
 

5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie 
Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals 
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hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7 En ga nu 
snel naar zijn leerlingen en zeg hun: "Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten 
jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien." Dat is wat ik 
jullie te zeggen had.' 8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het 
aan zijn leerlingen te gaan vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus hun 
tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en 
bewezen hem eer. 10 Daarop zei Jezus: 'Wees niet bang. Ga mijn broeders 
vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.' 
 

Gezang 218: 1, 2  Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
 

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
2. Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over 't ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 

Mattheus 28: 11-15 
 

11 Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de 
stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. 12 Die 
vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te 
geven 13 en hun op te dragen: 'Zeg maar: "Zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen 
en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen." 14 En mocht dit de 
prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat 
jullie buiten schot blijven.' 15 Ze namen het geld aan en deden zoals hun was 
opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de 
ronde. 
 

Gezang 217: 3  Jezus leeft! Hem is de macht 
 

3. Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij tenakomt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 

Mattheus 28: 16-20 
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16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had 
onderricht, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen 
nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en 
op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen 
te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te 
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd 
dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.'  
 

Hemelhoog 605: 1  Juicht, want Jezus is Heer 
 

Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 

 
1. Liefde bedekt zijn schepping, 
de bloemen, de vogels, het gras. 
Zou Hij dan jou vergeten, 
Jezus, die blinden genas, verrees.  
 

Juicht, want Jezus is Heer, 
kinderen Sions, verblijdt u ter ere 
van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 

 

Verkondiging  “Leven doet hopen” 
 

Hemelhoog 347: 1, 3, 4  Jezus alleen  
refrein: Opwekking 694  Hij is de Rots  
 

1. Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
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Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 
3. Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 

Hij is de rots waarop ik sta; 
de vaste grond voor mijn bestaan, 
de vaste grond voor mijn bestaan. 

 
4. Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Luisterlied van G.F. Händel  Hallelujah 
 

Hemelhoog 200  U zij de glorie 
 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald' een engel af, 
heeft de steen genomen 
van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
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Weest dan volk des Heren, 
blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Zegen 
 

Collecte 
 
De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Kerk & Beheer en de diaconale collecte is 
bestemd voor ZWO. Deze is bestemd voor Pauline Naber, daarmee ondersteunen wij haar 
elke maand. Ten baten voor haar eigen kosten.  
U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. 
Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. Kerk en Beheer en/of op de bankrekening van de 
ZWO NL 73 RABO 0380 1440 069 o.v.v. Pauline Nader of onderstaande QR codes gebruiken. 
De QR codes kunt u scannen met uw telefoon. (NB: Ze werken niet via de QR scanner in de 
app van de ING of ABNAMRO bank.) 
 

 
 
 
 
QR code ZWO 
 
 
 

 
 
 
QR code Kerkrentmeester 
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Volgende dienst 
Zondag 24 April 2022, Kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, (onder voorbehoud) 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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