
OVD Paasmorgen 17 april 2022 – PG Lekkerkerk (GoJ-kerk) 10:00 uur

Muziek: Mariska Prins (fluit), Richard den Ouden (piano/orgel), Gertjan Jonker en Sarah Berghuis 
(zang), Anne-Fleur en Fieke Prins (gitaar) en Evert Simons (percussie)

Thema: Alles komt goed!?

Voor de dienst speelt Fishermans band 'I believe' en 'Come to the altar'
en zingen we: 

Lied ELB 122: 1, 2 en 4 (Daar juicht een toon)

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!

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 642: 1, 2, 7 en 8 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft; 1A, 2V, 7M, 8A) 

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
   dat Hij is opgestaan,
   dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
   waar wij ook staan of gaan.

2 Ik zeg het allen, en de mond
   van allen zegt het voort,
   tot over 't ganse wereldrond
   de nieuwe morgen gloort.

7 Nu is op aard geen goede daad
   meer tevergeefs gedaan,
   want wat gij goed doet is als zaad,
   dat heerlijk op zal gaan.

8 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
   de Heer die eeuwig leeft
   en die in zijn verrijzenis
   alles herschapen heeft.

Welkom en mededelingen

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

Stil gebed

Bemoediging, groet en gebed

Wat is Pasen? We kijken naar een kort filmpje 'Pasen en de Goede Week uitgelegd met Lego'
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=BCgWKTtSHsU

Luisteren naar 'Opgestaan' – Sela (Tekst/muziek: Matthijn Buwalda, Adrian Roest. © 2022)

1 Toen Hij alles had volbracht
stierf Gods Zoon; de dag werd nacht.
De onschuldige droeg schuld.
Onze hoop in dood gehuld.

2 Maar de dood hield hem niet vast;
Hij kwam levend uit het graf.
Christus heeft het laatste woord;
het wordt overal gehoord:
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Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, mijn Jezus leeft.

Halleluja, Hij verrees,
die de macht van zonde breekt.
Zeg het voort: de liefde wint! 
Heel de kerk van Christus zingt:

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, mijn Jezus leeft.

3 Door zijn leven, leven wij.
Er is hoop, de weg is vrij.
Niets staat tussen God en ons,
omdat Jezus overwon!

Gebed op de Paasmorgen

Aan de slag met de dienst –  Alles komt goed!?
(Hier de reacties als vraag aan gemeenteleden, hoe zij de toekomst zien)

Paasproject – Vertel 't Maar – Jezus maakt het verschil

Zingen 'Kings of Kings' Lied 883 (canon)
King of kings and Lord of lords, halleluja.
King of kings and Lord of lords, glory, halleluja.
Jesus, Prince of peace, glory, halleluja.
Jesus, Prince of peace, glory, halleluja.

Bijbellezing Johannes 20: 1 – 18
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. 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.’ 14Na 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 
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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.’ 16Jezus 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.’ 18Maria 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 268 – Hij kwam bij ons heel gewoon

1 Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

2 En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ’Uw wil geschied’. 
Refrein

3 Zie je de wonden zo diep?
De hand die aard' en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg,
de man, die onze zonden droeg.  
Refrein

4 Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.  
Refrein 

Verkondiging 'Alles komt goed?!'

Luisteren/zingen - Jezus overwinnaar (Opw 832)

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstild door de kracht van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
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De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diep ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar
(U bent) Jezus, Overwinnaar

Afscheid van aftredend ouderling Agaath van Dijk-Reedijk

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied 634 – U zij de glorie

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 (gezongen Amen)
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