
Liturgie Eerste Paasdag  - morgendienst 
 

Lied 122         ELB 

Gezang 215  vers 1, 2 en 3    LvdK 

Psalm 118  vers 11 en 12    OB 

Schriftlezing  Johannes 20 vers 1 t/m 10 HSV 

Psalm 72   vers 10 en 11    OB 

Verkondiging  ‘Het Lam van God is opgestaan’ 

Gezang 221  vers 1, 2 en 3    LvdK 

Opw. 213   U zij de Glorie    Opw 
 

 

Evangelische Liedbundel 122 – Daar juicht een toon 

 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans'Jeruzalem; 

een heerlijk morgenlicht breekt aan: 

de Zoon van God is opgestaan! 

 

Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

Hij overwon, die sterke Held, 

Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, 

want Hij is God, bekleed met macht! 

 

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. 

 

Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid! 

 

 

Opwekking 213 – U zij de glorie 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


