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Orgelspel. 
 
Welkom en mededelingen. 
 
Zingen - NLB 72: 1 en 7. 
 
1.  Geef, Heer, de koning uwe rechten 
En uw gerechtigheid 
Aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
Heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
Maar armen richt hij op. 
 
7.  Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 
Loof God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, loof de Heer. 
 
Bemoediging en groet. 
 
Inleiding en verootmoedigingsgebed. 
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Zingen – gezang 26: 1, 2 en 3. 
 
1.  Daar is uit 's werelds duistre wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot zijn schijnsel alle volken 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen: 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 
2.  Gij wilt met vrede tot ons komen, 
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. 
Het juk is van de hals genomen, 
God lof, wij zijn geen slaven meer! 
De staf des drijvers ligt verbroken, 
aan wie ons hart zich had verkocht, 
en 't wapentuig in brand gestoken 
van hem die onze ziele zocht. 
 
3.  Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is "Wonderbaar", zijn daden 
zijn wondren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treên. 
 
Gebed om de Heilige Geest. 
 
Zingen – NLB 288. 
 
 1.  Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachten, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 
 
Vraag aan de kinderen. 
 
Zingen met de beamer:  
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht mee. 
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Lezing: Lucas 2: 41 – 52 en Lucas 24: 1 – 12  
 
De twaalfjarige Jezus in de tempel 
41Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42Toen hij twaalf jaar was, 
maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, 
maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44In de veronderstelling dat 
hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun 
verwanten en bekenden begonnen te zoeken. 45Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar 
Jeruzalem om hem daar te zoeken. 46Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen 
de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. 

47
Allen die hem hoorden stonden 

versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. 48Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn 
moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het 
hart naar je gezocht.’ 49Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik 
in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 50Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. 51Hij reisde 
met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met 
hem gebeurd was in haar hart. 52Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam 
steeds meer in de gunst bij God en de mensen. 
 
Het lege graf 
241Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de 
geurige olie die ze bereid hadden. 2Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het 
graf was weggerold, 3en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus 
niet. 4Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende 
gewaden bij hen. 5Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De 
mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? 6Hij is niet hier, hij is uit 
de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: 7de Mensenzoon 
moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 
8Toen herinnerden ze zich zijn woorden. 
9Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was 
gebeurd. 10De 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, 11maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. 
12Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de 
linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. 
 

Zingen – NLB 626: 1, 3, 5 en 7 
 

1.  Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg, 
de lente bloeit maar antwoordt niet. 
Er is geen troost voor mijn verdriet: 
de Heer is weg! 
 

3.  Daar komt een man. De hovenier! 
- mijn ogen zijn van tranen blind –  
‘Wijs mij de plaats, waar ik Hem vind. 
Hij is niet hier’. 
 

5.  Nu weet ik het, ik zie Hem staan 
en nader Hem. Ik heb Hem weer! 
Hij antwoordt mij, in zacht verweer: 
‘Raak mij niet aan! 
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7.  Getroost, gehoorzaam, ging ik heen 
en bracht de boodschap rond met spoed: 
Hij zocht en kende mij voorgoed, 
en iedereen! 
 
Preek: ‘de dingen bij hun naam noemen’ 
 
Zingen – NLB 441: 1, 3, 6 en 10 
 
1.  Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
 
3.  Wat hebt U opgegeven 
om mij nabij te zijn, 
toen mijn armzalig leven 
getekend was door pijn? 
Zo veel was mij ontnomen 
waarin ik vreugde vind, 
mar toen bent U gekomen 
en wist ik mij bemind. 
 
6.  Schrijf, mensen, in uw harten 
dit, als verdriet u kwelt, 
uw tranen u verwarren 
om moeiten ongeteld. 
Houd moed, tot Hij zal komen, 
Hij is met u begaan. 
De trooster uit uw dromen, 
zie Hem nu voor u staan! 
 
10.  Hij zal de wereld richten, 
berecht wie Hem bevocht, 
Genadig zal Hij lichten 
voor wie Hem heeft gezocht. 
Kom haastig, licht der wereld, 
en leid ons allemaal 
uw grote vreugde binnen, 
uw feest, uw liefdesmaal. 
 

Kinderen komen terug uit hun nevendienst. 
 

Gebeden en gaven. 
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Zingen – NLB 908: 1, 3, 4 en 6. 
 

1.  Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o velgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 
3.  Ach, dat ik U zo laat herkende, 
Gij die de schoonheid zelve zijt, 
dat ik niet eer mij tot U wendde, 
mijn zielenrust, mijn zaligheid! 
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat, 
zo laat heb liefgehad. 
 
4.  Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 
 
6.  Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 
 

Wegzending en zegen, door de gemeente beantwoord met: Amen amen amen 

 


