
	
ORDE VAN DIENST 

1e zondag van Pasen 
21 april 2019  

Thema: Jezus is opgestaan 
mmv blazersensemble TOG 

Zingen voor de dienst Lied 630: 1, 3 en 4  
1. Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

3. Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

    Omdat Hij leeft (2x) 
    Opwekking 47 
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. 

    Lied 624: 1 en 2  
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! 

2. Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 

Aansteken nieuwe Paaskaars 
Kind   Licht van Pasen 
Ouderling  dat schijnt in de wereld 
Kind   De Heer is opgestaan 
Ouderling  Christus is opgestaan 
Allen   De Heer is waarlijk opgestaan! 



Zingen  Lied 637: 1 en 4  
1. O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 

4. Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 118: 9  
9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en wees 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 zegenen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

Dit is de dag, (2x) 
die de Heer ons geeft. (2x) 
Weest daarom blij (2x) 
en zingt verheugd. (2x) 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 

Loflied  Geprezen zij de Heer 
   Hemelhoog 171: 1 en 3 
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. 
 
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 bij de opening van de Schriften 

Zingen  Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
   Opwekking 614 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon 
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon 

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha 
Als de koning der Joden word Hij veracht 
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
als Hij roept 'Het is volbracht!' 

Refrein: 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor ons droeg 
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer 
Uw genade is ons genoeg 

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 
maar de steen van het graf is nu weg gehaald 
Jezus leeft! Hij is opgestaan! 
Refrein  

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid 
U bent Jezus de hoogste Heer! 
Refrein 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Projectlied 
Want Jezus is opgestaan en het is Pasen. 
Wij volgden de weg die Hij voor ons ging. 
Samen met Hem blijven wij onderweg. 
Wij volgen Hem tot aan een nieuw begin. 

Kinderen uit groep 1, 2 en 3 gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Lucas 24: 1-12 
door Rien Oostveen 

Zingen  Lied 939  
1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 

2. U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 



3. Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 

Uitleg en verkondiging  

Muzikaal intermezzo 

Gebeden 

Collecte  
Kinderen komen terug uit de Oppas en Kinderkerk 

Slotlied   Lied 634  
1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk 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! 

Wegzending en zegen


