
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie Eerste Paasdag 4 april 

Voor de dienst piano muziek  
 
10.00 uur we gaan beginnen 
 
welkom  
 
Eerste lied: “Daar juicht een toon daar klinkt en stem” 
(ELB 122) 
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. 
 
Openingslied: Lied van groep 1 t/m 4 
https://www.youtube.com/watch?v=Q6FkfGDbs4E  
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 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
 
liturgische stilte en woorden aan het begin 
Weet je dat het lente is  
Weet je wel dat Jezus leeft. 
 
stilte  
woorden aan het begin 
 
Vandaag gaat het over  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
We luisteren naar Thank you Jesus  
Lied Thank you Jesus  
https://youtu.be/fkBPqs8S4u4  
Zo vaak 
Reikte U naar mij  
Maar ik draaide mij rug U toe 
Want ik dacht U niet nodig te hebben. 
En nu bent U mijn alles 
U bent alles voor mij 
En ik kan niet zonder U, God, 
U bent mijn alles 
En ik wil Dank U wel tegen U zeggen 
Ik was verloren maar U hebt mij gevonden 
Ik was dood aan de binnenkant 
En U blies mij Uw adem in,  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6FkfGDbs4E
https://youtu.be/fkBPqs8S4u4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En U bracht mijn beenderen tot leven 
 
Ik wil Dank U wel tegen U zeggen 
Dank U voor het redden van mij 
Dank U voor Uw houden van mij, onvoorwaardelijk, 
God 
U stond met open armen 
En ik rende weg 
Want ik was bang voor de pijn die met vertrouwen 
mee kwam 
Maar ik kwam terug rennen 
In Uw omarming 
Want ik wist dat U er nog steeds was 
U verlaat mij nimmer, God 
En Ik wil Dank U wel tegen U zeggen 
Ik was verloren en u hebt mij gevonden 
Ik was binnen in dood 
En U blies Uw adem in mij 
En U bracht mijn beenderen tot leven 
Ik wil Dank U wel zegen tegen U 
Dank U wel voor het redden van mij 
Dank U voor Uw liefde voor mij onvoorwaardelijk, 
God 
Ik verdien U niet, U God 
Ik verdien U niet, U God 
Maar U bleef in ieder geval van mij houden 
O, U hield nooit op met van mij te houden God 
Ik wil Dank U wel zeggen 
Ik was verloren en ben gevonden 
Ik was verloren en U vond mij 
En U blies uw adem in mij 
En U bracht deze beenderen tot elven 
Ik wil Dank U wel zeggen 
Dank U voor het redden van mij 
Dank U voor Uw liefde onvoorwaardelijk, God. 
O dank U. 
 
Kyrië  
We roepen Gods Naam aan bij de nood van onze 
wereld  
We gaan luisteren naar Mighty te save (Micheal W. 
Smith); gezongen door Carola en begeleidt door 
Annette op de piano 
https://www.youtube.com/watch?v=s6SOnNyH3fQ 
Mighty To Save- [A New Hallelujah] - Michael W 
Smith - YouTube 
 
Iedereen heeft mededogen nodig 
Een liefde die nooit faalt 
Laat genade op mij vallen 
Iedereen heeft vergeving nodig 
De vriendelijkheid van een Heiland 
De hoop van naties 
Heiland, hij kan de bergen verzetten 
Mijn God is machtig om te redden 
Hij is machtig om te redden 
Voor altijd auteur van redding 
Hij stond op en overwon het graf 
Jezus overwon het graf 
Dus neem me zoals je me vindt 
Al mijn angsten en mislukkingen 
En vul mijn leven weer 
Ik geef mijn leven om te volgen 
Alles waar ik in geloof 
 
 
 

En nu geef ik me over 
ik geef me over 
Heiland, hij kan de bergen verzetten 
Mijn God is machtig om te redden 
Hij is machtig om te redden 
Voor altijd auteur van redding 
Hij stond op en overwon het graf 
Jezus overwon het graf 
Heiland, hij kan de bergen verzetten 
Mijn God is machtig om te redden 
Hij is machtig om te redden 
Voor altijd auteur van redding 
Hij stond op en overwon het graf 
Jezus overwon het graf 
Laat je licht schijnen en laat de hele wereld zien 
Wij zijn aan het zingen 
Ter ere van de verrezen Koning, Jezus 
Laat je licht schijnen en laat de hele wereld zien 
Wij zijn aan het zingen 
Ter ere van de verrezen koning 
Heiland, hij kan de bergen verzetten 
Mijn God is machtig om te redden 
Hij is machtig om te redden 
Voor altijd auteur van redding 
Hij stond op en overwon het graf 
 
Jezus overwon het graf 
Heiland, hij kan de bergen verzetten 
Mijn God is machtig om te redden 
Hij is machtig om te redden 
Voor altijd auteur van redding 
Hij stond op en overwon het graf 
Jezus overwon het graf 
Laat je licht schijnen en laat de hele wereld zien 
Wij zijn aan het zingen 
Ter ere van de verrezen Koning, Jezus 
Laat je licht schijnen en laat de hele wereld zien 
 
Wij zijn aan het zingen 
Ter ere van de verrezen Koning, Jezus 
Laat je licht schijnen en laat de hele wereld zien 
Wij zijn aan het zingen 
Ter ere van de verrezen Koning, Jezus 
Laat je licht schijnen en laat de hele wereld zien 
Wij zijn aan het zingen 
Ter ere van de verrezen Koning, Jezus 
Laat je licht schijnen en laat de hele wereld zien 
Wij zijn aan het zingen 
Ter ere van de verrezen Koning, Jezus 
Laat je licht schijnen en laat de hele wereld zien 
Wij zijn aan het zingen 
Ter ere van de verrezen koning
 
Intro bij het openen van de Bijbel 
 
Film van de jeugd met de Palmpaasstok. 
 
Bijbellezing – Lucas 24 BGT 
Jezus is opgestaan uit de dood 
De vrouwen gaan naar het graf 
241Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg 
naar het graf. Ze hadden de olie bij zich die ze 
klaargemaakt hadden 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s6SOnNyH3fQ
https://www.youtube.com/watch?v=s6SOnNyH3fQ
https://www.youtube.com/watch?v=s6SOnNyH3fQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In een moment van liefdevol gedenken staan we stil 
bij het onverwachte overlijden van Tsjalling Jonkhoff 
 

 
 
stilte 
 
Gebeden  
 
teken van hoop 
 

 
 
We luisteren naar “Geef mij nu je angst”. 
https://www.youtube.com/watch?v=-sS7zNhneRg 
 
Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo 
eenzaam 
Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen 
Want die blikken in je ogen, zeggen alles tegen mij 
Ik voel me precies, als jij en jij kan eerlijk zijn 
Je voelt je heel goed zeg jij, je moet 
Begint te trillen 
Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf 
willen 
Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik 
vraag 
Zet weg nu die angst, ik wist het al, dit is m'n dag 
vandaag 
 
Geef mij nu je angst, ik geef je d'r hoop voor terug 
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug 
Zolang ik je niet, verlies, vind ik heus wel een weg 
met jou 
Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag 
best zwijgen 
 

 

 
 2Maar toen ze bij het graf kwamen 
zagen ze dat de steen voor het graf weggerold 
was. 3Ze gingen naar binnen. Maar het lichaam van 
de Heer Jezus lag er niet. 4De vrouwen schrokken 
vreselijk 
 
De vrouwen horen dat Jezus is opgestaan 
Plotseling stonden er twee engelen bij hen, in 
stralende kleren. 5De vrouwen waren zo bang, dat 
ze niet naar hen durfden te kijken. 
De engelen zeiden: ‘Waarom zoeken jullie een 
levende man in een graf? 6Jezus is hier niet. Hij is 
opgestaan uit de dood. Weten jullie nog wat hij in 
Galilea gezegd heeft? 7Hij zei: ‘Ik, de Mensenzoon, 
zal door slechte mensen gevangengenomen 
worden. Ze zullen mij aan het kruis laten sterven. 
Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.’’ 
8Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van 
Jezus. 
 
De vrouwen vertellen het nieuws door 
9-10De vrouwen gingen terug naar de stad. Het 
waren Maria uit Magdala, Johanna, en Maria, de 
moeder van Jakobus, en nog een paar andere 
vrouwen. Ze gingen alles vertellen aan de elf 
leerlingen en aan de andere leerlingen die bij hen 
waren. 11Maar de leerlingen vonden het verhaal van 
de vrouwen maar onzin. Ze geloofden het niet. 
12Alleen Petrus stond op en rende naar het graf. 
Daar bukte hij zich en keek naar binnen. Hij zag 
alleen de doeken liggen. Toen ging hij terug. Hij was 
erg verbaasd over wat er gebeurd was. 
 
We gaan luisteren naar het lied gezongen door 
groep 5 t/m 8 
https://www.youtube.com/watch?v=WP5CJ4Bsrwk  
 
Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft! 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan! 
Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft! Jezus is 
opgestaan! 
 
Hij heeft de dood overwonnen, ons van de zonde 
bevrijd!  
Hij stierf maar dit is het wonder : Hij leeft in 
eeuwigheid!  
Dus zing ik Halleluja! prijs de Heer, prijs Zijn grote 
naam!  
En zing ik : Halleluja prijs de grote koning, Jezus is 
opgestaan! 
 
Refrein: Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft! 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan! 
Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft! 
Jezus is opgestaan!  
 
 “nooit meer als de dood voor … “. 
 
Muzikaal intermezzo “Christus onze Heer 
verrees”.  
 
Onze gebeden 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WP5CJ4Bsrwk


 

 

 

 

 
Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan 
krijgen 
Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft 
vannacht 
Want dan zal je zien als jij straks wakker wordt, dat 
jij weer lacht 
 
Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor voortaan 
Ik ga met je mee en ik laat je nu nooit meer gaan 
Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug 
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug 
 
Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg 
met jou 
Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor voortaan 
Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan 
Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug 
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug 
Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg 
met jou 
 
slotlied U zij de glorie Sela  
https://www.youtube.com/watch?v=JCI22bX2uBI 
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. 
 
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 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 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. 
 
Wegzending en zegening 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JCI22bX2uBI

