
 

Liturgie  

voor de gezamenlijke  online avonddienst op zondag,  

eerste Paasdag 2020, 12 april  
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Voorganger:    proponent Gert de Kok, Groningen 

Ouderling van dienst:  Jan Smit 

 

Vooraf: Ouverture Thuis – Instrumentaal  

 

Lied: Sela – Glorie heeft een Naam 

Wie wordt niet stil van het heelal?  

Zo weids en zonder grenzen,  

volmaakt geordend, overal,  

een raadsel voor de mensen.  

Dit wonder spreekt van God alleen,  

in hem zijn alle dingen één.  

   

Wie wordt niet stil van hoe God zelf     

zijn liefde maar blijft geven? 

Van hoe Hij zoekt en vindt en helpt  

wie achter zijn gebleven.  

Glorieus in tederheid,  

de grote Maker heel dichtbij. 

  

En al die glorie heeft een Naam. 

Glorie heeft een Naam;  

een Naam die staat,  

een Naam die straalt.  

Jezus Christus bovenaan.  

Glorie heeft een Naam.  

   

Wie wordt niet stil van hoe Hij stierf,  
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de Schepper zonder adem?  

Van hoe Hij zo de macht verwierf,  

als Koning van genade.  

De dood verslikt zich in zijn naam,  

de Zoon van God is opgestaan. 

 

En al die glorie heeft een Naam. 

Glorie heeft een Naam;  

een Naam die staat,  

een Naam die straalt.  

Jezus Christus bovenaan.  

Glorie heeft een Naam.  

 

Jezus, Jezus. 

Een Naam die staat, 

een Naam die straalt. 

Jezus, Jezus. 

Een Naam die staat, 

een Naam die straalt. 

 

Jezus, Jezus. 

Jezus Christus bovenaan. 

 

En al die glorie heeft een Naam. 

Glorie heeft een Naam;  

een Naam die staat,  

een Naam die straalt.  

Jezus Christus bovenaan.  

Glorie heeft een Naam.  

 

Instrumentaal  

 

Jezus, Jezus. 



 

Een Naam die staat, 

een Naam die straalt. 

 

Jezus, Jezus. 

Jezus Christus bovenaan. 

 

Welkom en mededelingen 

 

Stil gebed, Votum en groet 

 

Lied: Psalm 118: 1 en 5 

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Dit zij het lied der priesterkoren; 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

Hij is het, die mijn heil bewerkte. 

Ik loof den Heer mijn leven lang. 

Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 

nu Hij de zege heeft gebracht; 

Gods rechterhand doet grote dingen, 

Gods rechterhand heeft grote kracht! 

 

Gebed 

 

 

 



 

 

 

Schriftlezingen: Matteüs 28:11-15 en Efeziërs 2:1-10   (HSV) 

Matteüs 28:11-15 
11Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de 

stad en berichtten de overpriesters alles wat er gebeurd was. 12En zij 

kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het 

besluit om de soldaten veel geld te geven, 13en zij zeiden: Zeg: Zijn 

discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij 

sliepen. 14En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem 

overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. 15Toen zij het geld in 

ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was 

voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de 

huidige dag. 

 

Efeziërs 2:1-10   
1Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de 

overtredingen en de zonden, 
2waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de 

leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder 

van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in 

de kinderen van de ongehoorzaamheid, 
3onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van 

ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij 

waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. 
4Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn 

grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 
5ook toen wij dood waren door de overtredingen, 

met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – 
6en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse 

gewesten gezet in Christus Jezus, 
7opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van 



 

Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons 

in Christus Jezus. 
8Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet 

uit u, het is de gave van God; 
9niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 
10Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede 

werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin 

zouden wandelen. 

 

Lied: Psalm 96 Nederland zingt 

1. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE; 

Zing, aarde, zing dien God ter ere; 

Looft 's HEEREN naam met hart en mond; 

Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond; 

Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre. 

2. Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 

De Rechter rijdt de wereld binnen, 

Hij richt de aarde naar zijn recht, 

het pleit der volken wordt beslecht. 

Zijn trouw en waarheid overwinnen. 

Overdenking 

 

Lied: Opwekking 354 – Glorie aan God 
Glorie aan God. Glorie aan God. 
Glorie aan God. Glorie aan God. 

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. Glorie aan God. 
Glorie aan God. Glorie aan God. 

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. Glorie aan God. 
Glorie aan God. Glorie aan God. 

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. Glorie aan God. 

Glorie aan God. Glorie aan God. 

     

Gebed 

 

Aankondiging digitale collecte 

 

Slotlied:  Juicht, want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt 

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.  

 

Hij is verheerlijkt,  

als Koning verheven, zo hoog  

‘k zal Hem prijzen.  

Hij is verheerlijkt,  

voor eeuwig verheerlijkt  

en ik verhoog Zijn naam.  

Hij is mijn God.  

Zijn waarheid houdt eeuwig stand.  

Hemel en aard’  

verheugen zich in Zijn naam.  

Hij is verheerlijkt,  



 

als koning verheven, zo hoog.  

 

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.  

 

Zegenbede 


