
Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum, 17 april 2022, Paasmorgendienst Pagina 1 

Muziek (Combo) 

 

Welkom 

 

Psalm 33: 1 en 6 (berijming 2021) 

1. Juich voor de HEER om Hem te loven; 

oprechte mensen, huldig Hem. 

Haal uit je hart een lied naar boven; 

leg alle liefde in je stem. 

Zing bij de akkoorden; speel met nieuwe woorden; 

zing bij harp en luit. 

Maak de mooiste klanken om de HEER te danken; 

zing het vrolijk uit. 

6. Verlangend staan wij uit te kijken 

naar onze redder, onze Heer. 

Hij is ons schild dat niet zal wijken; 

in liefde ziet Hij op ons neer. 

Al zijn zegeningen zullen wij bezingen; 

ja, Hij maakt ons blij. 

HEER, wil aan ons denken, ons uw zegen schenken. 

U verwachten wij. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Gezang 221: 1 en 2 

1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 

morgen der verrijzenis, 

bij wiens licht de macht der hel verslagen 

en de dood vernietigd is! 

Here Jezus, trooster aller smarten, 

zon der wereld, schijn in onze harten, 

deel ons zelf de voorsmaak mee 

van der zaal'gen sabbathsvree! 

2 Op uw woord, o Leven van ons leven, 

werpen wij het doodskleed af! 

Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 

treden w’ uit ons zondengraf. 

Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven, 

in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 

en herboren opgestaan, achter U ten hemel gaan! 

 

Gods wil voor ons leven 

 

Projectlied Bijbelklas 

1 Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 

God is het die ons toen bevrijdde, 

ons door zee en zand zal leiden. 

God gaat in een wolk vooraan 

naar het land van Kanaän. 

Hey, kom je mee? (x4) 

2. Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 

Weet je nog wel van deze zegen 

de bevrijding die wij kregen. 

Zorg dat je dit niet vergeet 

als je van het paasmaal eet. 

Hey, kom je mee? (x4) 

3 Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 

Jij mag best vragen, jij mag weten: 

Waarom wordt er brood gegeten, 

waarom drinken wij de wijn? 

Waarom is dit feest zo fijn? 

Hey, kom je mee? (x4) 

4 Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 

Vier nu het paasfeest als een wonder 

Want wij kunnen niet meer zonder. 

God heeft ons bevrijd voorgoed 

Dat geeft elke dag weer moed. 

Hey, kom je mee? (x8) 

 

Gebed 

 

De kinderen gaan naar de bijbelklas 

 

Bijbellezing: Lucas 24: 1-12 (NBV21) 

Het lege graf 
1Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij 

het ochtendgloren naar het graf met de geurige 

olie die ze bereid hadden. 2Bij het graf 

aangekomen zagen ze echter dat de steen voor 

het graf was weggerold, 3en toen ze naar binnen 

gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus 

niet. 4Ze wisten zich geen raad. Plotseling 

stonden er twee mannen in stralende gewaden bij 

hen. 5Ze werden door schrik bevangen en bogen 

het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: 

‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? 
6Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. 

Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog 

in Galilea was: 7de Mensenzoon moest worden 

uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd 

worden en op de derde dag opstaan.’ 8Toen 

herinnerden ze zich zijn woorden. 
9De vrouwen keerden terug van het graf en 

gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen 

wat er was gebeurd. 10Het waren Maria van 

Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van 

Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die 

hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat 

er was gebeurd, 11maar die vonden het maar 

kletspraat en geloofden hen niet. 12Petrus echter 

stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om 

te kijken, maar zag alleen de linnen doeken 

liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering 

over wat er gebeurd was. 

 

Psalm 98: 2 (berijming 1773) 

2.Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
gij ganse wereld, juich van vreugd. 
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Zing vrolijk in verheven psalmen 
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
Preek 

 

Sela: God van Leven, (Combo) 

1 Wat is mijn diepste hoop en troost? 

Dat U mij redt, zelfs van de dood. 

Of ik nu leef of sterf, ik ben 

Uw eigendom, door U gekend. 

2 Wat stof is zal tot stof vergaan, 

maar met U mag ik verder gaan. 

In leven, sterven en altijd 

ben ik in Uw aanwezigheid. 

3 God van leven, eeuwig leven, 

in de nood bent U nabij. 

Jezus, leven van mijn leven, 

mijn verlosser leeft in mij. 

4 Ik weet dat Jezus Christus leeft, 

die zelf mijn dood verslagen heeft. 

De laatste vijand is niet meer. 

Ik ben voor eeuwig van mijn Heer. 

 

Gezang 215 

1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 

Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 

2 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! 

3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 

heeft verzoening ons bereid,   halleluja! 

Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! 

Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja! 

 

Op Toonhoogte111 

Vrouwen: 1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 

Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. 

Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 

Allen: Refrein 

Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 

Halleluja. Geprezen zij het Lam, 

dat de schuld der wereld op Zich nam. 

Solo: 2 Verdreven is de schaduw van de nacht. 

En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig 

thuisgebracht. 

Voor hem geldt ook dit wonder, alles is volbracht. 

Allen: Refrein 

 

Mededelingen 

Dankzegging en voorbeden 

 

Collecten: 

1. Timon 

2. Kerk en Israël 

 

Hemelhoog 170 

Allen Refrein 

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Allen: 
1 Jezus deed de dood teniet.  
Zing daarom het hoogste lied. 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
2 Vrouwen 

Vrouwen uit Jeruzalem, 
kwamen vroeg en zochten Hem. 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Allen: Refrein 
3 Mannen 

En hoe groot was hun verdriet,  
want zij vonden Jezus niet. 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Allen: Refrein 
4 Allen 

Maar een engel sprak hen aan: 
Die gij zoekt is opgestaan. 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Allen: Refrein 
5 Vrouwen 

Denkt toch aan zijn eigen woord, 
dat gij vroeger hebt gehoord. 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Allen: Refrein 
6 Mannen 

Hij, die grote mensenzoon, 
gaat door 't graf heen naar zijn troon. 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Allen: Refrein 
7 Allen 

Zoekt Hem bij de doden niet, 
maar zingt mee het hoogste lied. 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Allen: Refrein 
 
De kinderen komen terug 
 
Zegen (3x amen) 

 

Op Toonhoogte 129 

1 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 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan voIk des Heren, blij en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
3 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. 


