
HEERDE ZINGT OP PASEN 21 april 2019, 19.00 uur 

 
                           KOM & ZIE:   
                           ABRAHAM – je begint niks 

 
Voorganger:  ds. J.M. Weststrate 
Organist:   Ted Hoogers 
Lezingen:   Genesis 18 en Romeinen 8 (Anouschka Verheijen) 
Muz. medew.: Living Letter uit Wapenveld 
Beeldscherm: Rolf Boogaard 

_____________________________________________________________________ 
 
Samenzang  637 (nw.ldb.) 
 O vlam van Pasen, steek ons aan, 
  de Heer is waarlijk opgestaan! 
  De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
  de Zoon is als de zon, zo licht! 
 

  De Vader laat niet in het graf 

  zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
  Hij tilt het uit de kille grond – 

  het loopt als vuur de wereld rond. 
 

  De oude nacht voorgoed gedood, 
 de toekomst kleurt de morgen rood; 
 ziehier hoe God vergevend is 
 en hoe zijn liefde levend is. 
 
 Ziehier het licht van lange duur, 
 ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
 o vlam van Pasen, steek ons aan - 
 de Heer is waarlijk opgestaan! 

 
Samenzang lied 125 (ev.ldb.) 
 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, 
 die vol ontferming ieder troost  
 en alle schuld vergeeft, 
 die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 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. 
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 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. (refr.) 
 
 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
 dat uitstraalt van het kruis, 
 dat eens voor ons werd opgericht; 
 en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. (refr.) 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 130 (ev.ldb.) 

refrein:   

Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere  
van Hem die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus de Koning, die mensen 
het leven weer geeft. 

 
Liefde bedekt zijn schepping, 
de bloemen, de vogels, het gras; 

      zou Hij dan jou vergeten? 
Jezus die blinden genas, verrees. (refr.) 

 
Wees als een boom die vrucht draagt, 
ieder seizoen op zijn tijd. 
Drink van het levend water, 
Jezus, de bron voor altijd, verrees. (refr.) 
 
Wees dan het licht der wereld, 
stralend herkenbaar van ver, 
zodat men God zal eren. 
De blinkende Morgenster verrees. (refr.) 
 

Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied 641, 1,2 en 4 (nw.ldb.) 

 Jezus leeft en ik met Hem! 
   Dood, waar is uw schrik gebleven? 
   Hem behoor ik en zijn stem             
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   roept ook mij straks tot het leven, 
   opdat ik zijn licht aanschouw, 
   dit is al waar ik op bouw. 
 
 Jezus leeft! Hem is het rijk 
   over al wat is gegeven. 
   En ik zal, aan Hem gelijk, 
   eeuwig heersen, eeuwig leven. 
   God blijft zijn beloften trouw, - 
   dit is al waar ik op bouw.               
 

 Jezus leeft! Nu is de dood 
   mij de toegang tot het leven. 
   Troost en kracht in stervensnood 
   zal de Levende mij geven, 
   als ik stil Hem toevertrouw: 
   ‘Gij zijt al waar ik op bouw!’ 
 
- Gebed 
- ‘je begint niks’ 
 
Living Letter: lied 554 (opw.) 
 Ik weet: Hij heeft mij gered, 
 mij in de vrijheid gezet; 
 ik geloof, ik geloof. 
 Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, 
 heeft mij met liefde gevuld; 
 ik geloof, ik geloof. 
 refrein: 

 'k hef een banier op, 
 mijn Heer stond op uit het graf. 
 Mijn verlosser leeft. (deze regel 7x zingen) 
 
 Ik weet: Hij heeft mij gered, 
 mij in de vrijheid gezet; 
 ik geloof, ik geloof. 
 Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, 
 heeft mij met liefde gevuld; 
 ik geloof, ik geloof. (refr.) 
 brug: 
 U draagt mijn pijn en mijn lasten en richt mij op, 
 om dansend op de berg te zien dat u weer komen zal. 
 Mijn verlosser leeft! (refr. 2x) 
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Living Letter en gemeente: lied 575 (opw.) 
 Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
 Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
 Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
 dwars door het duister van de nacht. 
 
 Zijn woord van liefde dat mij sust 
 verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
 Mijn vaste grond, mijn fundament; 
 dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 
 Jezus alleen werd mens als wij; 
 klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
 Oneindig veel hield Hij van mij, 
 leed om mijn ongerechtigheid. 
 
 En door zijn offer werd ik vrij, 
 Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
 ontnam de dood zijn heerschappij; 
 dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 
 Daar in het graf, in dood gehuld, 
 leek al zijn macht tenietgedaan. 
 Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
 Jezus, de Heer is opgestaan! 
 
 Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
 ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
 Ik leef in Hem en Hij in mij; 
 dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
 Geen levensangst, geen stervensnood; 
 dat is de kracht, waar ik in sta. 
 Van eerste stap tot aan de dood 
 leidt Hij de weg waarop ik ga. 
                                                                                                                           
 Geen duivels plan of aards bestaan 
 kan mij ooit roven uit zijn hand. 
 Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
 in die verwachting houd ik stand. 
 In Hem alleen, in Hem alleen! 
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Lezen: Genesis 18 vers 16 t/m 21 
    Romeinen 8 vers 18 en vers 31 t/m 39  
 
Living Letter en gemeente: ’Christus onze Heer verrees’(Kees Kraayenoord) 
 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! 
 
 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 heem'len Heer, halleluja! 
 Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!  
 
 Jezus leeft, zing: halleluja, halleluja. 
 Jezus leeft, het graf is leeg; halleluja, halleluja. 
 Jezus leeft, heel de hemel juicht; halleluja, halleluja. 
 Halleluja, halleluja! 
 
Living Letter: lied 618, 2x zingen( opw.) 
 Jezus, hoop van de volken, 
 Jezus, trooster in elk verdriet; 
 U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
 
 Jezus, licht in het duister, 
 Jezus, waarheid die overwint; 
 U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 
 U overwon in elke nood, 
 U brak de banden van de dood.             
  
 U bent de hoop in ons bestaan. 
 U bent de rots  waarop wij staan. 
 U bent het licht  
 waardoor de wereld God kan zien. 
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 U won van de dood, droeg onze pijn. 
 Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
 Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. 
 Heer, ik geloof... 
 
Uitleg van het verhaal 
 
Samenzang lied 137 (ev.ldb.) 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg, 
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst 
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft. 
 
Because He lives,  I can face tomorrow. 
Because He lives, my fear is gone. 
Because I know: He holds the future 
and life is worth the living just because He lives. 

 
Living Letter en gemeente: lied 213 (opw.) 

 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. 
 
 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 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 immer meer. 
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Living Letter: lied 818 (opw.) 
 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
 Eenmaal heelt U iedere wond, 
 heel de oude wereld verdwijnt; 
 De pijn voorbij. 
 
 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
 Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
 alle zorg en wanhoop verdwijnt: 
 de angst voorbij. 
 refrein: 

 Op die dag, in de hemel, 
 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
 dan zijn wij bij Jezus 
 en klinkt het overwinningslied. 
 
 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
 kan genade heerlijker zijn? 
 En U maakt ons anders en nieuw, 
 op die dag. 
 
 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
 Eenmaal is het vechten voorbij, 
 dan zien we uw macht en uw pracht, 
 op die dag. (refr.2x) 

 
 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
 kan genade heerlijker zijn? 
 En U maakt ons anders en nieuw. 
 Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
 U maakt ons anders en nieuw op die dag. (refr., laatste regel 2x) 

 
We danken en bidden 
 
We geven voor de gemeente en VEG Zwolle 
 
Samenzang lied 665 (opw.) 
 Ooit komt er een dag  dat de hemel openbreekt 
 en de doden zullen opstaan. 
 Ooit komt er een dag dat U terugkomt op een wolk 
 en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon. 
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 Ooit zal het zo zijn, dat we leven in een stad, 
 waar geen pijn en geen verdriet is. 
 Ooit zal het zo zijn, als we komen in die stad 
 dat de Vader onze tranen wist. 
 refrein: 

 Tot aan die dag  
 wil ik weten wie U bent, wil ik leven dicht bij U 
 en mij geven in aanbidding. 
 Tot aan die dag 
 wil ik horen wat U zegt en uw woorden tot mij nemen, 
 als een kostbaar geschenk. tot aan die dag! 
 
 Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad, 
 Waar geen pijn en geen verdriet is. 
 Ooit zal het zo zijn, als we komen in die stad 
 dat de Vader onze tranen wist. (refr. laatste regel 2) 

 
We gaan op weg met de zegen van God 
 \ 
Samenzang Lied 411 (ev.ldb.) 

refrein: 

Jezus leeft in eeuwigheid.  Zijn sjalom wordt werk'lijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.      

        
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan, 
hef ik daar mijn loflied aan. (refr.) 

 
 Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 

 refrein: 

Jezus komt in eeuwigheid. Zijn sjalom wordt wereldwijn 
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. 

 
De volgende Heerde zingt op zondag is op zondag 12 mei(moederdag)19.00 uur 
Het thema is dan: Abraham – DAT ZAT ER IN 
Muzikale medewerking van de Herghesangertjes uit Heerde, ol.v. Henk v.d. Maten 

  


