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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 17 april 2022  
Eerste Paasdag 
Voorganger: Ds. J. Prosman 
Organist : Kees Ploeger 
Thema: De eerste dag: DE Opstanding 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Hemelhoog 169 (Daar juicht een toon) 
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: OPTH. 118 (2015) 
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. 
 
2. Jezus leeft ! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, 
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! 

 
Opwekking 47 (omdat Hij leeft) 
Omdat Hij leeft 
Ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, 
mijn angst is weg. 
Omdat ik weet: 
Hij heeft de toekomst. 
En het leven is 
het leven waard 
omdat Hij leeft. 

 
Geloofsbelijdenis (staand) 

 
 Nieuwe Psalmberijming 118 :1,5 en 6 

1. Laat iedereen Gods goedheid prijzen; 
zijn liefde houdt voor eeuwig stand. 
Laat Israël Hem eer bewijzen: 
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 
Herhaal het zingend, priesterkoren: 

‘ Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 
Als je de HEER dient, laat het horen: 
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 

 
5. Zet nu de tempeldeuren open, 
de poort van de gerechtigheid. 
Dan zal ik blij naar binnen lopen, 
op weg naar Hem die mij bevrijdt. 
Daar gaan rechtvaardigen naar binnen; 
ze gaan de poort al zingend door. 
Met U, HEER, mocht ik overwinnen; 
daar dank ik U van harte voor! 

 
6. De steen waar bouwers niets in zagen, 
die werd de cruciale steen, 
door God als hoeksteen aangedragen. 
Zijn werk verwondert iedereen! 
Dit is de dag van Hem gekregen, 
een dag van blijdschap en gezang. 
Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen; 
geef voorspoed, HEER, ons leven lang. 

 
Gebed 

 
Lezing door een gemeentelid 

 
Bijbellezing: Joh. 20 :1-23 
 

    Kindermoment:  
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  LIEDERENBLAD 
Opwek. 359. 
1. De hemel juicht 
tot eer van de verrezen Heer. 
En alles buigt 
voor de schoonheid van de Heer. 
 
In eeuwigheid zal Hij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 
 
2. Kom zing met mij 
tot eer van de verrezen Heer. 
Hij kocht ons vrij 
met zijn leven en zijn eer. 

 
In eeuwigheid zult Gij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 
 
Verkondiging: De eerste dag: DE Opstanding 
 
Psalm 116 :1,2,3 en 6 (LB1973) 
1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER  
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende; HEER mijn God, bewaar mijn ziel! 

 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd. 

 
6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's HEREN heil geheven 
en noem voor heel het volk Zijn grote naam. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e ZOA Vluchtelingenzorg 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: 634 (LB2013) U zij de glorie 
1. U zij de glorie opgestane Heer, 
U zij de victorie, u zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, u zij alle eer! 
 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


