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  LIEDERENBLAD 
Zondag 4 april 2021 Eerste Paasdag 
Om 9.30 uur in het Visnet 
Voorganger: H. Brandsen 
Thema: De Heer heeft mij gezien en bij mijn naam 
geroepen. 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
1.Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
2.Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke held. 
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
3.Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan. 
Wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel 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. 
 

Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: OTH.433 Maria kwam bij het graf 
1.Maria kwam bij het graf 
en huilde om haar Heer. 
De grote steen was weggerold 
en Jezus was er niet meer. 
Maar een engel zei plotseling: 
'Weet je niet meer wat Hij gesproken heeft? 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 
Hij leeft, Hij leeft.' 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 
Hij leeft, Hij leeft.' 

  
2.De discipelen waren zo moe, 
ze treurden om de Heer. 
Waar moesten ze nu nog naar toe? 
Hun meester was er niet meer. 
Maar Maria riep plotseling: 
'Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft! 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 
Hij leeft, Hij leeft.' 
Hij leeft, Hij leeft.' 
 
 
 

 
Opwek. 352 :1 en 3 
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! 
  
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! 
 
Wetlezing  

 
Psalm 118 :1 en 5 (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. 
 
5.De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
Gebed  
 
Bijbellezing Joh. 20 :1-2 en 11-18 
 
Gezang 218 :1, 4 en 8 
1.Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

  
4.Tenonder ging de sterke dood, 
tenonder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 
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  LIEDERENBLAD 
8.'t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 
Preek. 

 
Gez. 634 U zij de glorie (LB2013) 

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. 
 
 

Dankgebed en voorbeden 

 

Collecten  
1e ZOA - Vluchtelingenzorg 
2e Kerk en eredienst 
 

Slotlied Opwek. 354 Glorie aan God 

Glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God. 

  
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
 

 

           wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
  
Glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God. 
  
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
  
Glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God. 
  
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
  
Glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God, 
glorie aan God. 

 
 

           Zegen   


