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Opwekking 706

Als de Heer zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: 'Het is volbracht!'
Waarlijk, Hij is Zoon van God
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij,
in zijn dood maakt Hij ons vrij.



Opwekking 706

Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Here leeft
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.



Opwekking 706

Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.





Opwekking 706
GK-2006-gezang 99
Lucas 24: 1-12
Lucas 24: 34 a

GK-gezang 206
GK-2006-gezang 95
kidsopw. 232: Wij  vieren feest

Li turgie



GK(2006)-gezang 99:  1 ,  2 ,  3

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.



GK(2006)-gezang 99:  2 ,  3

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telken kere: 'Christus overwint!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.



GK(2006)-gezang 99:  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 in dood!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
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1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze 
bij het ochtendgloren naar het graf met de 
geurige olie die ze bereid hadden. 2 Bij het graf 
aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor 
het graf was weggerold, 3 en toen ze naar binnen 
gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus 
niet. 4 Hierdoor raakten ze helemaal van streek. 
Plotseling stonden er twee mannen in stralende 
gewaden bij hen. 5 Ze werden door schrik 
bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. 
De mannen zeiden tegen hen: 'Waarom zoekt u 
de levende onder de doden?

Lucas 24:  1 -12 



6 Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. 
Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in 
Galilea was: 7 de Mensenzoon moest worden 
uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd 
worden en op de derde dag opstaan.' 8 Toen 
herinnerden ze zich zijn woorden. 9 Ze keerden 
terug van het graf en gingen aan de elf en aan 
alle anderen vertellen wat er was gebeurd.

Lucas 24:  1 -12 



10 De vrouwen die het graf bezochten, waren 
Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder 
van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die 
hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat 
er was gebeurd, 11 maar die vonden het maar 
kletspraat en geloofden hen niet. 12 Petrus 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. 

Lucas 24:  1 -12 





34 die tegen hen zeiden: 'De Heer is werkelijk uit 
de dood opgewekt 

Lucas 24:  34 a



De Heer

is waarlijk

opgestaan!

Lucas 24:34a



BetekenisAchtergrond

De Heer
is waarlijk
opgestaan!

van de paasgroet
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GK-gezang 206:  1 ,  2  - 7

De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluja!
Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluja!



GK-gezang 206:  2 ,  3  - 7

Vrouwen uit Jeruzalem
kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluja!



GK-gezang 206:  3 ,  4  - 7

En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluja!



GK-gezang 206:  4 ,  5  - 7

Maar een engel sprak hen aan:
'Die gij zoekt is opgestaan.'
De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluja!



GK-gezang 206:  5 ,  6 ,  7

'Denk toch aan zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.'
De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluja!



GK-gezang 206:  6 ,  7

'Hij, de grote Mensenzoon,
gaat door 't graf heen naar zijn troon.'
De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluja!



GK-gezang 206:  7

'Zoek Hem bij de doden niet,
maar zing mee het hoogste lied.'
De Heer is waarlijk opgestaan,
Halleluja!





Het collectedoel in deze mini-dienst is voor de

Je kunt een bijdrage via internetbankieren
overmaken naar 
IBAN: NL 42 RABO 03760 086 44
t.n.v. GKv Zuidlaren o.v.v. 'collecte' of door 
gebruik te maken van de Givt-app.
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GK(2006)-gezang 95:  1 ,  2  - 4

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
Een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!



GK(2006)-gezang 95:  2 ,  3 ,  4

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.



GK(2006)-gezang 95:  3 ,  4

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan!
Die in 't geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.



GK(2006)-gezang 95:  4

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan:
een leven door zijn dood bereid,
een leven tot in eeuwigheid.
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kidsopw.  121 :  Wi j  v ieren feest

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



kidsopw.  121 :  Wi j  v ieren feest

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
Prijs zijn grote naam
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning
Jezus is opgestaan!



kidsopw.  121 :  Wi j  v ieren feest

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



kidsopw.  121 :  Wi j  v ieren feest

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
Prijs zijn grote naam
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning
Jezus is opgestaan!
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