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  LIEDERENBLAD 
Zondag 17 april 2022 (1e Paasdag) 
Avonddienst  Visnet 
Voorganger Ds. R. J. Kranen 
Thema:  ”Bij je naam genoemd..” 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 118 :1 en 8 (NB) 
Allen: Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, 
  zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Vr.   Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Allen:  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Mannen: Dit zij het lied der priesterkoren: 
Allen:  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Vr.: Gij, die den HEER vreest, laat het horen: 
Allen:  Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Allen:  
De steen, dien door de tempelbouwers 
verachtlijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's HEREN hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz' ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 215 :1 en 3  
1.Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heilge 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 heemlen Heer, 
halleluja! 
Englen juublen Hem ter eer, 
halleluja! 
 
Verootmoedigingsgebed 
 
Genadeverkondiging 
 

 Gezang 221  
1.Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 
morgen der verrijzenis, 
bij wiens licht de macht der hel verslagen 
en de dood vernietigd is! 
Here Jezus, trooster aller smarten, 
zon der wereld, schijn in onze harten, 
deel ons zelf de voorsmaak mee 
van der zaalgen sabbatsvreê! 
  
2.Op uw woord, o Leven van ons leven, 
werpen wij het doodskleed af! 
Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 
treden we uit ons zondengraf. 
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven, 
in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 
en herboren - opgestaan, 
achter U ten hemel gaan! 
  
3.In uw hoede zijn wij wèl geborgen, 
en schoon eerlang 't oog ons breek', 
open gaat het op de grote morgen 
na deez' aardse lijdensweek. 
Welk een dag der ruste zal dat wezen, 
als we onsterflijk, uit de dood verrezen, 
knielen voor uw dankaltaar! 
Amen, Jezus, maak het waar! 

 
Gebed  

 

        Lezing door gemeentelid 
 

Bijbellezing: Joh. 20 : 1-18 (NBV21) 
  

ELB.427 “De Heer is waarlijk opgestaan” 
 1.refrein 

De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
Jezus deed de dood teniet. 
Zing daarom het hoogste lied. 

 
2.Vrouwen uit Jeruzalem, 
kwamen vroeg en zochten Hem. 
refrein 
 
3. En hoe groot was hun verdriet 
want zij vonden Jezus niet. 
refrein 

 
4. Maar een engel sprak hen aan: 
'Die gij zoekt is opgestaan 
refrein 
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5. 'Denkt toch aan zijn eigen woord, 
dat gij vroeger hebt gehoord.' 
 
refrein 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
6. 'Hij, de grote mensenzoon, 
gaat door 't graf heen naar zijn troon.' 
refrein 
 
7. 'Zoekt Hem bij de doden niet, 
maar zingt mee het hoogste lied.' 
 
refrein 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
Verkondiging: ”Bij je naam genoemd..” 
 
Dankgebed  
 
Collecten: 
1e ZOA Vluchtelingenzorg 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: ELB. 132 “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 telken kere: 
'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:  met gezang 456 :3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 

  
  


