Lied 132 ELB
1 allen
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 solo
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 allen
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.

16 april 2017 Pasen Liederen en lezingen
2 liederen voor de dienst:
Daar juicht een toon ELB122:1,3,4
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!
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!

Lied 155 Zingende Gezegend 1,3 melodie Ps 118
1
God dank! Laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,
een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk de Heer is opgestaan!
3
God dank! De hemel heeft gesproken:
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken,
vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen,
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen waarlijk, de Heer is opgestaan!

Lied 427 ELB

refrein
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!
1
Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
refrein
2
Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
refrein
3
En hoe groot was hun verdriet
want zij vonden Jezus niet.
refrein
Lezing Kolossenzen 3:1-4
1

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat
boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2Richt u op wat
boven is, niet op wat op aarde is. 3U bent immers gestorven, en uw leven
ligt met Christus verborgen in God. 4En wanneer Christus, uw leven,
verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
Lezing Paasevangelie Johannes 20:1-10
1

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam
Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van
het graf was weggehaald. 2Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de
andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit
het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd
hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze
liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag
de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.

6

Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag
de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet
bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen
ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was,
het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet
begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug
naar huis.
Lied ELB 411
refrein
Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
1
Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan:
refrein
2
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan,
heffen wij dit loflied aan:
refrein 2
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjalom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

