
• Liturgie morgendienst 

Zondag 20 april  

Gezang 215 vers 1, 2 en 3  LvdK  

Psalm 108 vers 1 en 2   OB  

Psalm 19 vers 4 en 6  NB  

Schriftlezing:  Lucas 24: 1 t/m 12 HSV  

Psalm 103 vers 4 en 5  NB  

Gezang 217 vers 1, 3 en 4   LvdK  

Opw. 213 U zij de glorie  

 

Gezang 215 vers 1, 2 en 3 

Liedboek voor de Kerken  

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!  

 

Psalm 108 vers 1 en 2  

Oude berijming  

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 

Is tot Uw dienst en lof bereid; 

'k Zal zingen voor den Opperheer, 

'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 

Gij, zachte harp, gij schelle luit, 

Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 

'k Zal in den dageraad ontwaken 

En met gezang mijn God genaken.  

 

Ik zal, o HEER', Uw wonderdaan, 

Uw roem den volken doen verstaan; 

Want Uwe goedertierenheid 

Is tot de heemlen uitgebreid. 

Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 

Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 

Verhef U boven 's hemels kringen, 

En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.  

 

 

 

 

Psalm 19 vers 4 en 6 

Nieuwe berijming  

Des Heeren vrees is rein, / zo zal ik zeker zijn 

van d' allergrootste schat. 

Al wat waarachtig is, / bestendig en gewis, 

is in zijn wet vervat. 

Die wet is 't hoogste goed, / meer kostelijk en 

zoet 

dan 't edelst van de honing; 

begeerlijker dan goud, / blijft dit ons laatst 

behoud: 

het woord van onze Koning.  

 

Als Gij uw knecht behoedt, / o Heer, zal 

overmoed 

niet heersen over mij. 

Legt Gij mijn drift in toom, / dan leef ik recht 

en vroom, 

van grote zonden vrij. 

Breng voor uw aangezicht/ mijn wens en 

woord in'tlicht  

door al mijn levensdagen. 

Verlosser, zie mij aan, / mijn Steenrots, doe 

mij staan 

in uw groot welbehagen.  

 

Schriftlezing Lucas 24 vers 1 t/m 12 

Herziene Statenvertaling  

1 En op de eerste dag van de week gingen zij, 

heel vroeg in de morgen, naar het graf en 

brachten de specerijen mee die zij 

gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen 

met hen mee. 



2 Zij nu vonden de steen afgewenteld van het 

graf. 

3 En toen ze naar binnen gegaan waren, 

vonden zij het lichaam van de Heere Jezus 

niet. 

4 En het gebeurde toen ze daarover in twijfel 

waren, zie, twee mannen stonden bij hen in 

blinkende gewaden. 

5 En toen zij zeer bevreesd werden en het 

gezicht   naar de grond bogen, zeiden die 

tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de 

doden? 

6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 

Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen 

Hij nog in Galilea was: 

7 De Zoon des mensen moet overgeleverd 

worden in handen van zondige mensen en 

gekruisigd worden en op de derde dag 

opstaan. 

8 En zij herinnerden zich Zijn woorden. 

9   En toen zij teruggekeerd waren van het 

graf, berichtten ze dit alles aan de elf 

discipelen en aan alle anderen. 

10 En het waren Maria Magdalena, Johanna 

en Maria, de moeder van Jakobus, en de 

anderen die bij hen waren, die dit tegen de 

apostelen zeiden. 

11 En hun woorden leken hun kletspraat en zij 

geloofden hen niet. 

12 Maar Petrus stond op en snelde naar het 

graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij 

alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg 

en verwonderde zich over wat er gebeurd was. 

 

Psalm 103 vers 4 en 5 

Nieuwe berijming  

Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 

boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 

zijn liefde en zijn goedertierenheid. 

Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 

zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 

de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.  

 

Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem.  

 

Gezang 217 vers 1, 3 en 4 

Liedboek voor de Kerken  

Jezus leeft en ik met Hem! 

Dood, waar is uw schrik gebleven? 

Hem behoor ik en zijn stem 

roept ook mij straks tot het leven, 

opdat ik zijn licht aanschouw, 

dit is al waar ik op bouw.  

 

Jezus leeft! Hem is de macht. 

Niets kan mij van Jezus scheiden. 

Hij zal, als de vorst der nacht 

mij te na komt, voor mij strijden. 

Drijft de vijand mij in 't nauw, 

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!  

 

U zij de glorie 

Opwekking 213  

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.  
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