












voorganger: 

Het licht van Christus, 

die in heerlijkheid is verrezen, 

moge de duisternis  

uit ons leven verdrijven. 

De nacht is voorbijgegaan, 

de dag is aangebroken, 

de zon van de gerechtigheid  

gaat over ons op. 

gemeente :     Amen. 

* 





Lied 632 : 1, 



Lied 632 : 1. 





Bemoediging 

voorganger: 

Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger:     Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:     Nooit laat hij los.  

voorganger:     In Zijn licht zien wij het licht. 

gemeente :     Hallelujah! 

 

* 
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Lied 634 : 1, 2.  * 















Lezing: Jesaja 55 : 6 t/m 9.  
6  Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, 

roep hem terwijl hij nabij is. 
7  Laat de goddeloze zijn slechte weg 

verlaten, laat de onrechtvaardige zijn 
snode plannen herzien. 
Laat hij terugkeren naar de HEER, 
die zich over hem zal ontfermen; 
laat hij terugkeren naar onze God, 
die hem ruimhartig zal vergeven. 



Lezing: Jesaja 55 : 6 t/m 9.  
8   Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 

en jullie wegen zijn niet mijn wegen  
– spreekt de HEER. 

9   Want zo hoog als de hemel is  
boven de aarde, 
zo ver gaan mijn wegen  
jullie wegen te boven, 
en mijn plannen jullie plannen. 

* 





Lied 240 : 5.  * 





Lezing: Jesaja 55 : 10 t/m 11.  
10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 

en daarheen niet terugkeert 
zonder eerst de aarde te doordrenken, 
haar te bevruchten en te laten gedijen, 
zodat er zaad is om te zaaien  
en brood om te eten – 

11 zo geldt dit ook voor het woord 
dat voortkomt uit mijn mond: 
het keert niet vruchteloos naar mij terug, 
niet zonder eerst te doen wat ik wil 
en te volbrengen wat ik gebied. 

* 
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Lied 625 : 1, 2, 3. * 





Lezing: Johannes 20 : 1 - 18. 

Opstanding 
20 
1   Vroeg op de eerste dag van de week, 

toen het nog donker was,  
kwam Maria uit Magdala bij het graf.  
Ze zag dat de steen  
van de opening van het graf  
was weggehaald. 



Lezing: Johannes 20 : 1 - 18. 
2   Ze liep snel terug naar Simon Petrus  

en de andere leerling,  
van wie Jezus veel hield, en zei:  
‘Ze hebben de Heer uit het graf 
weggehaald en we weten niet  
waar ze hem nu neergelegd hebben.’  

3   Petrus en de andere leerling  
gingen op weg naar het graf.  



Lezing: Johannes 20 : 1 - 18. 
4   Ze liepen beiden snel,  

maar de andere leerling rende vooruit, 
sneller dan Petrus,  
en kwam als eerste bij het graf.  

5   Hij boog zich voorover  
en zag de linnen doeken liggen,  
maar hij ging niet naar binnen.  

6   Even later kwam Simon Petrus  
en hij ging het graf wel in.  
Ook hij zag de linnen doeken,   



Lezing: Johannes 20 : 1 - 18. 
7   en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht 

bedekt had niet bij de andere doeken lag, 
maar apart opgerold op een andere plek.  

8   Toen ging ook de andere leerling,  
die het eerst bij het graf gekomen was, 
het graf in. Hij zag het en geloofde.  

9  Want ze hadden uit de Schrift  
nog niet begrepen  
dat hij uit de dood moest opstaan.   



Lezing: Johannes 20 : 1 - 18. 
10De leerlingen gingen terug naar huis. 
11Maria stond nog bij het graf en huilde. 

Huilend boog ze zich naar het graf,  
12en daar zag ze twee engelen  

in witte kleren zitten,  
één bij het hoofdeind  
en één bij het voeteneind van de plek 
waar het lichaam van Jezus had gelegen. 

  



Lezing: Johannes 20 : 1 - 18. 
13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar.  

Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald 
en ik weet niet  
waar ze hem hebben neergelegd.’  

14Na deze woorden keek ze om  
en zag ze Jezus staan,  
maar ze wist niet dat het Jezus was.  

15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus.  
‘Wie zoek je?’ 



Lezing: Johannes 20 : 1 - 18. 

   Maria dacht dat het de tuinman was  
en zei:  
‘Als u hem hebt weggehaald,  
vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, 
dan kan ik hem meenemen.’  

16Jezus zei tegen haar:  
‘Maria!’  
Ze draaide zich om en zei:  
‘Rabboeni!’  
(Dat betekent ‘meester’.)  



Lezing: Johannes 20 : 1 - 18. 
17‘Houd me niet vast,’ zei Jezus.  

‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.  
Ga naar mijn broeders en zusters en zeg 
tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, 
die ook jullie Vader is, naar mijn God,  
die ook jullie God is.’ 

18Maria uit Magdala ging naar de leerlingen 
en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ 
En ze vertelde alles  
wat hij tegen haar gezegd had.  

* 
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Lied 630 : 1, 3, 4.  * 









40dagentijd 2022:  

Alles komt goed?! 
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Kerk in Actie werelddiaconaat 
Alles komt goed ?! 
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