
Paasmorgendienst 4 april PG Lekkerkerk

Ik ben er voor jou



OVD Paasmorgen 4 april 2021 – PG Lekkerkerk (GoJ-kerk) 10:00 uur

Muziek: Mariska Prins, Richard den Ouden en Sarah Berghuis

Thema: Ik ben er voor jou!

Welkom en mededelingen

Woorden bij de liturgische schikking

Luisteren naar Lied ELB 122 – combo
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.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

Stil gebed

Bemoediging, groet en gebed

Luisteren naar 'Ik leef' – Sela (T: P. Dijkstra, M: A. Roest. © 2019 St. Sela Music)
Combo

Ik leef door te sterven, door Jezus’ weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. (2x)

1 Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna.
Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 

2 Daar leer ik los te laten,
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 

Ik leef door te sterven, door Jezus’ weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. (2x)

Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer!

Ik volg met open handen
en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft.

Ik leef door te sterven, door Jezus’ weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. (2x)

Gebed op de Paasmorgen

Pasen vertelt door kinderen via https://vimeo.com/39626424 (bestand ook toegestuurd)

Paasproject – Vertel 't Maar – Jezus Leeft

https://vimeo.com/39626424


Luisteren naar 'Klap in je handen van blijdschap' via YouTube https://youtu.be/oJFy1sprAZI

1 Klap in je handen van blijdschap
Dit is de dag die God ons geeft
Dit is de dag van je leven
Dit is het feest dat Jezus leeft

Refrein: Jezus is opgestaan
en Hij leeft halleluja
Jezus is opgestaan
en Hij leeft, halleluja

2 Klop op de deur bij de mensen
Dit is de dag die God ons geeft
Kom uit je donkere huizen
Kom naar het feest dat Jezus leeft

Refrein: Jezus is opgestaan
en Hij leeft halleluja
Jezus is opgestaan
en Hij leeft, halleluja

3 Zing op de straten en pleinen
Dit is de dag die God ons geeft
Zing van het licht en het leven
Zing van het feest dat Jezus leeft

Refrein:Jezus is opgestaan
en Hij leeft halleluja
Jezus is opgestaan
en Hij leeft, halleluja

Gebed voor de opening van het Woord

Bijbellezing Johannes 20: 1 – 18
1Vroeg 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. 2 Ze 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.’ 3 Petrus en de andere leerling 
gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller 
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij 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, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de 
andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die 
het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de 
Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar 
huis. 11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag 
ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek 
waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben 
mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek 
ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. 
‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me 
dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze 
draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik 
ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik 
opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit 
Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat 
hij tegen haar gezegd had.

Opwekking 799 – In eeuwigheid (combo)

1 De middag kleurde zwart. 
De hemel treurde zacht. 
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen. 
Hij werd voor ons vervloekt, 
vergoot voor ons zijn bloed. 
Zo heeft Hij onze straf gedragen. 

2 Hij gaf één laatste schreeuw. 
De hemel keek en zweeg. 
Gods Zoon werd naar het graf gedragen. 
Een oorlog in het graf: 
de dood werd overmand, 
op eigen grond voorgoed verslagen. 

https://youtu.be/oJFy1sprAZI


Prechorus:
Opeens bewoog de grond; 
de steen werd weggerold. 
Volmaakte liefde won zelfs van het graf. 
Nee, dood, jij heerst niet meer! 
De Opgestane Heer 
heeft al je macht gebroken. 

Refrein:
Want Jezus leeft in eeuwigheid: 
verrezen Heer, in heerlijkheid, 
verheven en verheerlijkt! 
Jezus, Hij leeft! 
Jezus, Hij leeft! 

Herhalen prechorus en refrein:

Bridge 2x:
We zingen halleluja! 
We zingen halleluja! 
We zingen halleluja! 
Het Lam is opgestaan! 

Refrein 2x:
Want Jezus leeft in eeuwigheid: 
verrezen Heer, in heerlijkheid, 
verheven en verheerlijkt! 
Jezus, Hij leeft! 
Jezus, Hij leeft! 

Verkondiging 'Ik ben er voor jou!'

(tijdens de verkondiging – zie toegestuurd kort filmpje)

Muzikaal intermezzo 'Ik zal er zijn' (Sela) – Combo

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied 634 – U zij de glorie (combo)

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menslijk 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!

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

               


