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Orde van dienst voor Paaszondag 4 april 2021- 09.30 uur 

 

Orgelspel 

Liederen voor de dienst: 

1) ‘Wees gegroet, Gij eersteling der dagen’ (LvdK 1973 Gezang 221) 
 
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! 
 
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! 
 
In uw hoede zijn wij wel 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 onsterf'lijk, uit de dood verrezen, 
knielen voor uw dankaltaar! 

 Amen, Jezus, maak het waar! 
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2) ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ (ELB nr. 122) 

 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
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! 
 
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. 
 
Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: ‘U zij de glorie’ (Lied 634) 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt’ (Lied 632) 
 
Inleiding Pasen en gebed om Gods ontferming 
 
Lied: ‘You raise me up’  
 

When I am down and, oh my soul, so weary 

When troubles come and my heart burdened be 

Then, I am still and wait here in the silence 

Until You come and sit awhile with me. 
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You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be 

You raise me up to more than I can be. 
 

40dagenproject kindernevendienst: 
 - verhaal en projectlied Bijbelbasics 
 
Paasevangelie: Johannes 20 vers 1 – 10 
 
Lied: ‘Omdat Hij leeft’  (ELB nr. 137) 
 
 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. 
 
Because He lives, I can face tomorrow. 
Because He lives, my fear is gone. 
Because I know: He holds the future 
and life is worth the living just because He lives. 

 
Paasevangelie: Johannes 20 vers 11 – 18 
 
Orgelspel 
 
Overdenking 
 
Lied: ‘Op U alleen…’   (Lied 939) 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Uittochtslied: ‘Kondig het jubelend aan’  (Lied 659 vers 1, 2 en 3) 
 
Wegzending en Zegen 
 
 
 
 


