
Liturgie Pasen 2020  Grote of Johanneskerk Lekkerkerk   
 
Jezus gaat voorop! 
 
 
Orgelspel Daar juicht een toon 
 
Welkom 
 
Psalm 98:1,3 + 66:7  
 
 
 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
 want Hij bracht wonderen tot stand. 
 Wij zien Hem heerlijk triomferen 
 met opgeheven rechterhand. 
 Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
 bevrijdend heil en bindend recht 
 voor alle volkeren op aarde. 
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
  
 
 
 

 Laat heel de aard' een loflied wezen, 
 de psalmen gaan van mond tot mond. 
 De naam des Heren wordt geprezen, 
 lofzangen gaan de wereld rond. 
 Hosanna voor de grote Koning, 
 verhef,bazuin,uw stem van goud, 
 de Heer heeft onder ons zijn woning, 
 de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
 De naam des Heren zij geprezen! 
 Hij, die getrouw is en nabij,  
 heeft mijn gebed niet afgewezen. 
 De Heer is goed geweest voor mij. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Paaskaarsen aansteken 
 
Lied 632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven  
 
 Dit is de dag die de Heer heeft  
 gemaakt en gegeven. 
 Laat ons Hem loven en danken,  
 verheugd dat wij leven. 
 Diep in de nacht  
 heeft Hij verlossing gebracht, 
 heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
 Waren wij dood door de zonde, 
 verminkt en verloren, 
 doven van harte,  
 verhard om zijn woord niet te horen, 
 Hij is zo groot,  
 Hij overmande de dood. 
 Wij zijn in Jezus herboren. 
  

 Nu zend uw Geest, als een vuur,  
 als een stem in ons midden. 
 Dat wij van harte  
 elkander verstaan en beminnen. 
 en zo voortaan  
 eren Uw heilige naam 
 en U in waarheid aanbidden. 

Gebed om ontferming 
 
 
 



Opwekking 298 Hosanna  
 
 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 
 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 
 Heer, ons hart is vol lof. 
 Wij verhogen uw Naam. 
 Wees verheven, o Heer, mijn God. 
 Hosanna in de hoge. 
 

 Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 
 Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 
 Heer, ons hart is vol lof. 
 Wij verhogen uw Naam. 
 Wees verheven, o Heer, mijn God. 
 Glorie voor de Koning. 

Gebed om Gods Geest 
 
Paasquiz 
 
Met de kinderen 
 
Hemelhoog 207 Weet je dat de lente komt  
 
 Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

 Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

 De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 

 De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 

 Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

 Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

 Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

 Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

 Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 

 Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 

 Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

 Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

Schriftlezing: Psalm 42:1-6 

Opwekking 751 Ik zie het kruis  
 
 Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
 Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
 Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden. 
 Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 

 Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
 Ik zie het kruis van Golgotha. 
 Die diepe pijn, de weg van lijden. 
 Die weg is Hij voor mij gegaan. 

 Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
 Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
 Halleluja, ik geef mijn leven. 
 U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

 Ik zie de dag van overwinning. 
 Ik zie de kracht van Adonai. 

 De dood is toen voorgoed verslagen. 
 Toen Jezus sprak: het is volbracht! 

 Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
 Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
 Halleluja, ik geef mijn leven. 
 U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

 Ik zie het graf van de Messias. 
 Daar in dat graf is Hij gegaan. 
 Maar zie: dat graf is nu verlaten. 
 De Mensenzoon is opgestaan! 

 Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
 Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
 Halleluja, ik geef mijn leven. 
 U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Schriftlezing: Matteüs 28:1-10 en 16-20 
 
Lied 624 Christus onze heer verrees  

 Christus, onze Heer, verrees, 
 halleluja! 
 Heilge dag na angst en vrees, 
 halleluja! 
 Die verhoogd werd aan het kruis, 
 halleluja, 
 bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
 halleluja! 



 
 
 Prijst nu Christus in ons lied, 
 halleluja, 
 die in heerlijkheid gebiedt, 
 halleluja, 
 die aanvaardde kruis en graf, 
 halleluja, 
 dat Hij zondaars 't leven gaf, 
 halleluja! 
  

 Maar zijn lijden en zijn strijd, 
 halleluja, 
 heeft verzoening ons bereid, 
 halleluja! 
 Nu is Hij der heemlen Heer, 
 halleluja! 
 Englen juublen Hem ter eer, 
 halleluja!

Preek 
     
Lied 835:1,2,4 Jezus ga ons voor  
 
 Jezus, ga ons voor 
 deze wereld door, 
 en U volgend op uw schreden 
 gaan wij moedig met U mede. 
 Leid ons aan uw hand 
 naar het vaderland. 
 
 Valt de weg ons lang, 
 zijn wij klein en bang, 
 sterk ons, Heer, om zonder klagen 
 achter U ons kruis te dragen. 
 Waar Gij voor ons trad, 
 is het rechte pad. 
 

 In de woestenij, 
 Heer, blijf ons nabij 
 met uw troost en met uw zegen 
 tot aan 't eind van onze wegen. 
 Leid ons op uw tijd 
 in uw heerlijkheid. 

Dankgebed en voorbeden 
 
Evangelische Liedbundel 132  
 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie nu en immer meer. 
 Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, 
 heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
 Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
 Wees dan volk des Heren blij en welgezind 
 en zeg telkenkere: "Christus overwint." 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
 die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
 In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot; 
 niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zegen 
 
Orgelspel 


