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LIEDERENBLAD    
Zondag 12 april 2020 avonddienst 
Eerste paasdag 
Organist :Anton de Jager 
Voorganger in deze dienst: Ds. D. Meijvogel 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 99 :1 en 8 (OB) 
1.God, de HEER', regeert.  
Beeft, gij volken eert,  
Eert Zijn hoog bestel,  
Die bij Israel, 
Tussen Cherubs woont 
En Zijn grootheid toont;  
Dat zich d' aard bewege. 
Hij is Isrels zege!  
. 
8.Geeft dan eeuwig' eer  
Onzen God en HEER'.  
Klimt op Sion, toont  
Eerbied, waar Hij woont,  
Waar Zijn heiligheid  
Haren glans verspreidt;  
Heilig toch en t' eren  
Is de HEER' der heren.  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 61 :1,2 en 3 B 38 
1.Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die ten dode ging aan 't 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! 

Geloofsbelijdenis  
  

Gebed  
 

Bijbellezing: Psalm 118 :15-24 
en Joh. 20 :1-18 

            
Psalm 118 :1 en 9 (NB)  
1.Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 

   zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
   Laat, Isra"el, uw lofzang rijzen; 
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
   Dit zij het lied der priesterkoren; 
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
   Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
   Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 

9.Dit is de dag, die God deed rijzen, 
   juicht nu met ons en weest verblijd. 
   O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
   geef thans het heil door ons verbeid. 
   Gezegend zij de grote koning 
   die tot ons komt in 's Heren naam. 
   Wij zeegnen u uit 's Heren woning, 
   wij zegenen u al tezaam. 

 
Verkondiging  “Wie zoek je” 

 
 Joh. de Heer 25 :1,2 en 3 (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. 

 
Dank en voorbede 

 
Slotlied Opwek. 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. 
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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. 
 
Zegen   
 
 
 
 
 
 
 
 


