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  LIEDERENBLAD 
Zondag 12 maart morgendienst  
Eerste paasdag 
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Voorganger M. van Leeuwen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH.108 :1,2,3 en 4 (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. 
 
Votum en groet 
 
Psalm 118 :11 en 12 (OB)  
11.De steen, dien door de tempelbouwers 
Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen: 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
  
12.Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft. 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER', geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER', geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
OTH. 111:1,2 en 3 (Geprezen zij de Heer) 
1.Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 

Die heel het aards gebeuren vast in handen 
heeft. 
  
Refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 
  
2.Verdreven is de schaduw van de nacht, 
en wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is 
volbracht. 
  
(Refrein) 
  
3.Hij doet ons dankbaar schouwen in het 
licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk 
vergezicht. 
  
(Refrein) 

 

 Gebed 
 
 Bijbellezing :Mattheus 28 :1-10 
 
 Psalm 21 :4,5 en 6 (OB) 
 4.Hij heeft, O God, van U begeerd  
    Het onvergank'lijk leven;  
    Gij hebt het hem gegeven.  
    Zo zijn de dagen hem vermeêrd,  
    Zo leeft de Vorst altoos,  
    Zo leeft hij eindeloos. 
 
 5.Hoe groot en schitt'rend is zijn eer,  
    Door 't heil, aan hem bewezen!  
    Hoe is zijn roem gerezen!  
    O alvermogend, Opperheer,  
    Wat glans, wat majesteit.  
    Hebt Gij dien Vorst bereid!  
 
 6.Gewis, Gij zult, all' eeuwen door  
    Hem met Uw gunst verzellen,  
    En tot een zegen stellen.  
    Ja, Gij geleidt hem op het spoor   
    Der vreugde, bij het licht  
    Van 't Godd'lijk aangezicht.  
 
 Verkondiging “Jezus opgestaan” 
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  LIEDERENBLAD 
OTH. 118 :1, 3 en 4 (Jezus leeft) 
1.Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, - 
dit is al waar ik op bouw. 
 
3.Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te na komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, - 
dit is al waar ik op bouw. 

  
4.Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
'Gij zijt al waar ik op bouw!' 
 
Dankgebed  
 
Slotlied: OTH. 129 :1,2 en 3 (U zij de glorie) 
1.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. 

  
2.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. 

  
3.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  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


