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Orde van dienst voor 1e Paasdag 2019                                                                                                      
Zondag 21 april – 09.30 uur  

Orgelspel/koperensemble 
 
Zingen voor de dienst:  
 
1) ‘Daar juicht een toon…’  (ELB 122/ Hemelhoog 169) 
 

1.  Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans’ Jeruzalem; 
een heerlijk morgen licht 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 ’s Vaders kracht, 

 want Hij is God, bekleed met macht! 
 

3.  Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
Wie in ’t 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. 
 
2) ‘Nu is het Pasen – Jezus leeft’ (ELB 131) 
 
1.  Nu is het Pasen – Jezus leeft 
Komt allen, sluit u aan - 
die onze dood verslagen heeft: 
de Heer is opgestaan. 
 

2 . O blijf niet achter, aarzel niet, 
Ga mee, de wereld door; 
Hij gaat door heel zijn rijksgebied 
ons zegevierend voor. 

 
3.  Nu zal geen grens meer scheiding zijn, 
geen ras, geen kleur, geen taal, 
o landen, volken, groot en klein, 
Hij roept u allemaal! 
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4. Geen macht in hemel en op aard 
maakt Pasen ongedaan. 
en wie zich achter Christus schaart 
zal vrede binnengaan. 

5.  Want welke vijand ons bedreigt, 
zijn wapen deert ons niet 
als eens de laatste vijand zwijgt 
klinkt nog dit vrolijk lied. 

 
6.  O hoor, de klokken luiden blij; komt allen, sluit u aan, 
dan zeggen, zingen, juichen wij: de Heer is opgestaan! 
 
Welkom en mededelingen 
 
Samenzang (staande): ‘U zij de glorie’ (Lied 634 vers 1) 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Samenzang: Lied 634 vers 2 (hierna gaan we zitten) 
 
Gebed om ontferming 
 
Samenzang: ‘Zo lief had God de Vader ons’ (Opwekking 509) 
vers 1 muziekgroep, vers 2 samen met Wob, vers 3 ook met iedereen  
 

1. Zo lief had God de Vader ons, 
dat Hij zijn eigen Zoon zond 
tot heil van ons gebroken hart, 
omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 
toch is het Jezus' bloed dat ons 
weer dicht in zijn nabijheid bracht. 
 
2. O zie de mens daar aan het kruis, 
met al mijn schuld beladen; 
beschaamd hoor ik mijn eigen stem 
Hem loochenen en smaden. 
Het was mijn zonde die Hij droeg, 
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; 
zijn laatste adem bracht mij hoop, 
zijn sterven werd mijn levenskracht. 
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3. Ik roem niet meer in eigen kracht, 
in gaven, in wat wijsheid is; 
ik roem alleen nog in de Heer, 
zijn dood en zijn verrijzenis. 
Hoe zou ik delen in zijn loon, 
de zege die Hij heeft behaald? 
Maar dit weet ik met heel mijn hart: 

 zijn offer heeft mijn schuld betaald. 
 
Inleiding 
 
Samenzang: ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’  
  (LvdK 1973 Gezang 221 vers 1 en 2) 
 

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 zaal'gen sabbathsvree! 
 
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 daag'lijks, leer ons duizendwerven, 
in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 
en herboren opgestaan, 

 achter U ten hemel gaan! 
 
Paasproject kindernevendienst: Pasen: een nieuwe start 
 
Samenzang: Projectlied (mel. ELB 118) 

 
Zing en wees blij: Jezus leeft! 
Het graf is leeg, de dood voorbij. 
Hij redde jou, redde mij, 
de God die zo gekozen heeft. 
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Refrein:  Wil jij op weg, met Jezus mee, 
  met God de Vader, die jou kent? 
  Hij kiest, Hij redt en Hij vraagt het nu gewoon: 
  ‘kies jij voor Mij en voor mijn Zoon?’  

 
Lezing uit de Bijbel: Lukas 24: 1 – 11 
 
Samenzang:  ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’ 
(Lied 642 vers 1, 2 en 3 / Gezang 218 LvdK 1973) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Samenzang: ‘Christus onze Heer verrees’  
  (Lied 624/ Gezang 215 LvdK 1973)  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied (staande): ‘Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft’  
   (ELB 125 / Hemelhoog 171 vers 1 en 2) 

 
1. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aard gebeuren vast in handen heeft. 
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 aanvaarden wil wordt eens veilig thuis gebracht. 
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
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. 
 

Zegenbede 
  met 3x gezongen ‘Amen’ 


