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https://www.youtube.com/watch?v=UgK2eS78UKw 
Jezus ik wil U bedanken 
Jezus, ik wil U bedanken 
voor wat U voor mij hebt gedaan 
omdat U voor mij bent gestorven 
maar ook weer bent opgestaan 
 

Jezus, ik dank U 
U gaf uzelf voor mij 
Jezus, ik dank U 
en geef mijzelf aan U 
ik geef mijzelf aan U 

 
U werd geschopt en geslagen 
ze lachten en scholden U uit 
en zelfs door uw vrienden verlaten 
hing U voor mij aan het kruis 
 
U hebt mijn zonden gedragen 
en ook al mijn pijn en verdriet 
dat U zoveel van mij kon houden 
nee, Heer, dat begrijp ik niet 
 
Opwekking 260 : 1, 3 en 4 (Het is volbracht) 
Het is volbracht, komt laat ons binnengaan. 
De weg is open en de wet vervuld. 
Hij heeft betaald en met zijn eigen bloed 
heeft Hij ons vrijgekocht van elke schuld. 
 
Refrein: 
Het is volbracht, halleluja. 
Uw liefde kwam met zoveel kracht 
dat ik aan U alleen door heel mijn leven heen 
de dank wil brengen dat het is volbracht. 
 



Het is volbracht, en in zijn lijdensweg 
nam Hij de ziekten in zijn lichaam aan. 
En door zijn pijn en zijn gebrokenheid 
brengt Hij ons vrede en genezing aan. 
 
Het is volbracht, het Lam van God alleen 
is tot in eeuwigheid ons loflied waard. 
In Jezus' naam, bekleed met zijn gezag 
zal zijn gemeente heersen hier op aard'. 
 
Halleluja wij dansen en wij zingen 
 
Opwekking 430 Heer ik prijs uw grote naam 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
 
 

U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

 
Opwekking 554 – Mijn verlosser leeft 
Ik weet: Hij heeft mij gered,  
mij in de vrijheid gezet;  
ik geloof, ik geloof .  
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,  
heeft mij met liefde vervuld; ik geloof, ik geloof .  
'k Hef een banier op,  
mijn Heer stond op uit het graf .  
 
Refrein:  
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser  
leeft- mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.  
 
U draagt mijn lasten en richt mij op,  
om dansend op de berg te zien  
hoe U weer komen zal.  
 



Welkom 
Groet 
 
In Memoriam Dhr van Oudenallen 
Aansluitend zingen we gezang 479:2 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
  
Liedblok 
Evangelische Liedbundel 124:1 (Dit is de dag) 
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. 
 
Evangelische Liedbundel 122 (Daar juicht een toon) 
1 
Daar juicht een toon, daar klinkt een 
stem, 
die galmt door gans Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
de Zone Gods is opgestaan. 
 

2 
Geen graf hield Davids Zoon 
omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held! 
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders 
kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht.

3
Nu jaagt de dood geen angst 
meer aan, 
want alles, alles is voldaan, 
die in 't geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle 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. 

  



Gezang 215 (Christus onze Heer verrees) 
1 
Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 
Heil'ge 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 heem'len Heer, halleluja! 
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja! 
 
Gebed 
  
Kindermoment 
- Kijktafel 
- Projectlied 
1 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde 
land? 
God is het die ons toen bevrijdde, 
ons door zee en zand zal leiden. 
God gaat in een wolk vooraan 
naar het land van Kanaän. 
Hey, kom je mee? (x4) 

2 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde 
land? 
Weet je nog wel van deze zegen 
de bevrijding die wij kregen. 
Zorg dat je dit niet vergeet 
als je van het paasmaal eet. 
Hey, kom je mee? (x4) 

  
3 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde 
land? 
Jij mag best vragen, jij mag weten: 
 

 
Waarom wordt er brood gegeten, 
waarom drinken wij de wijn? 
Waarom is dit feest zo fijn? 
Hey, kom je mee? (x4) 
  



4 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde 
land? 
Vier nu het paasfeest als een wonder 

 
Want wij kunnen niet meer zonder. 
God heeft ons bevrijd voorgoed 
Dat geeft elke dag weer moed. 
Hey, kom je mee? (x4) 

 
- Kinderverhaal 
- kinderlied kinderopwekking 232 (wij vieren feest) 
Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft. 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. 
Jezus is opgestaan! 
 
Hij heeft de dood overwonnen, 
ons van de zonde bevrijd. 
Hij stierf maar dit is het wonder: 
Hij leeft in eeuwigheid 
 
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam. 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning. 
Jezus is opgestaan! 
 
groep 1,2,3 mag naar nevendienst 
  
Lezing Lucas 24:1-12 
Preek “Een boodschap van hoop” 
Gezang 477 
1 
Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 

 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 



2 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 

 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
(kinderen komen terug onder het naspel) 
 
Geloven = Doen 
Slotlied Opwekking 832 (Jezus overwinnaar) 
1 
Waar U verschijnt wordt alles 
nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt  
Door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 

2 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder 
bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer 

 
refrein 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
3 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht? 
Waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
 
 

4 
De schepping knielt in diepst 
ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer 



 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Naam boven alle namen 
 
Zegen afgesloten met opwekking 213 (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. 
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. 
  



 

Voor de collecte(s) kunt u onderstaande QR codes gebruiken 

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 
Met de bus naar de EO-jongerendag. 
Verschillende kerken uit Aalsmeer en Kudelstaart hebben geregeld dat jij 
zaterdag 11 juni gratis met de bus vanuit Aalsmeer naar de EO-jongerendag 
in Ahoy kunt. De EO-jongerendag is een super tof evenement met muziek, 
show en inspirerende sprekers. Iedereen die zich jong voelt kan er naar toe. 
Je kan als gezin gaan of met een groepje vrienden. De tickets koop je dan via 
https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag. En je reserveert een plekje 
in de bus via https://forms.gle/NWVnHF7oy8U42UWb7. Als je met een groep 
jongeren uit de Dorpskerk mee wilt dan kan je je opgeven via de 
jeugdouderlingen. Wij bestellen dan de tickets voor je en zorgen dat je mee 
kan met de bus. Schiet ons even aan, app ons of mail naar 
jeugdouderlingaalsmeerdorp@gmail.com. Wij zorgen er dan voor dat we in 
Ahoy bij elkaar kunnen zitten. Ga jij mee? Ben Sparnaaij en Maaike Heil 


