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Paaszondag 4 april 2021 – Livestream https://youtu.be/hsinx_xrjGk 
 

“Dans van de dood, dans van het leven” 
 

voorgangers: Ds. Louis Krüger en Anita Stigter muziek:  Peter Maat (Orgel) en Adonai 
  
 
Lied Gezang 215 
 
Lied Gezang 462 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten:  
1ste Facilite 
2de Koningskerk 
 
Lied 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 

 
Stil gebed en moment van Rust 
 
Votum en groet 
 
Lied Opwekking 430  
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam 

Kindermoment 
 
Maandtekst Mattheüs 28:6: 
Hij is hier niet, want Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. 
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Lied Hemelhoog 207 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft ) 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan  ) 2x 
 
Lied Kinderopwekking 232 
 
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! 2x 
 
Hij heeft de dood overwonnen, 
ons van de zonde bevrijd. 
Hij stierf, maar dit is het wonder: 
Hij leeft in eeuwigheid! 
 
Dus zing ik: 
Halleluja, prijs de Heer! 
Prijs zijn grote naam! 
En zing ik: 
Halleluja, prijs de grote Koning! 
Jezus is opgestaan!

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! 
 
Dus zing ik: 
Halleluja, prijs de Heer! 
Prijs zijn grote naam! 
En zing ik: 
Halleluja, prijs de grote Koning! 
Jezus is opgestaan! 3x 

 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Johan de Heer 542 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Bijbellezing Exodus 15 : 19 – 21 
 
19 Toen de paarden, wagens en ruiters van de farao de zee in waren getrokken, had de HEER het water over 
hen heen terug laten stromen, maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land. 
 
20 De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op 
de tamboerijn spelend. 21 En Mirjam zong dit refrein: 
‘Zing voor de HEER, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp hij in zee.’ 
 
Preek Dans van de dood, dans van het leven - I 
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Lied De Heer van de dans 
 
Bijbellezing Johannes 11 : 45 – 54 
 
45 Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in 
hem. 46 Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. 47 Daarop riepen 
de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man doet veel 
wondertekenen, 48 en als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de 
Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ 49 Een van hen, Kajafas, die dat jaar 
hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! 50 Besef toch dat het in jullie eigen belang 
is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ 51 Dat zei hij niet uit zichzelf: 
als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, 52 en niet alleen voor het 
volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. 53 Vanaf die dag overlegden ze hoe 
ze hem zouden doden. 
 
54 Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, 
naar de stad Efraïm. Daar bleef hij met zijn leerlingen. 
 
Bijbellezing Johannes 17 : 1 – 4 
 
1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu 
de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle mensen 
ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige 
leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op 
aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 
 
Preek Dans van de dood, dans van het leven - II 
 
Lied Halleluja voor de Eeuwige – Sela 
 
Halleluja, 
voor de eeuwige. 
Die was en is en komen zal. 
Halleluja, 
voor de heilige. 
De koning van het heelal. (2x) 
 
Ver boven de boog 
van wolken, daar ligt 
de hemel zo hoog. 
Waar God vol van licht, 
ons warmt als de zon, 
verschijnt in sjalom. 
Zijn glorie vervult 
heel de aarde alom. 
 
Zo heilig en goed 

is God onze Heer, 
zijn liefde die voedt 
ons hart telkens weer. 
Hoe kan het dat wij, 
vergeven en vrij, 
in Hem mogen leven, 
zijn kinderen zijn. 
 
Hemel zee en aarde, 
van oost tot west roept uit! (2x)  
 
Halleluja, 
voor de eeuwige. 
Die was en is en komen zal. 
Halleluja, 
voor de heilige. 
De koning van het heelal.(2x) 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Lied Opwekking 354 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard’ wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij ’s verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x) 
 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 

 
Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied Daar juicht een toon 
 
Lied Ga met God, en Hij zal met je zijn 
 


