
Hij heeft overwonnen!
 

Meditatie: Ds. Brendeke
Orgel: Martijn Borsje

Dwarsfluit: Emi Bergshoeff en Melanie Notenboom



Laudate omnes gentes (JV en samenzang) 
JV:
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Samenzang: 
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft

JV:
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Samenzang:
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft

Welkom en gebed 

Jezus leven van mijn leven (samenzang) 
Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennood,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar Uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden,
voor Uw bitt're bange nood,
voor Uw heilig, biddend strijden,
voor Uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!  

Lam van God (JV)  
Lam van God, )
Lam van God, )
dat de zonde der wereld draagt. )
Heer, ontferm U, )
Heer, ontferm U over ons, )
Heer, ontferm U over ons. ) 2x

Lam van God,
Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede,
Heer, geef vrede overal,
Heer, geef vrede overal. 



Schriftlezing: 1 korinthe 15: 50-58 
Uitzicht op de overwinning
50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet 
kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.
51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij 
zullen allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de 
bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt 
worden, en ook wij zullen veranderd worden.
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit 
sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.
54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, 
en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord 
geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.
55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?
56 De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.
57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus 
Christus.
58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd 
overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet 
tevergeefs is in de Heere.

Mijn Jezus ik hou van U (JV en samenzang)  
JV:
1.Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Samenzang vrouwen:
2.Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in Uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Samenzang mannen:
3.Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Samenzang:
4.Als ik in Uw glorie, 
Uw eeuwigheid kom.
Dan buig ik mij voor U,
in Uw heiligdom.
Gekroond met Uw heerlijkheid,
zal ‘k zingen voor U:
‘k heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 



Muzikaal intermezzo & collecte voor: ‘Open je ogen’  

Meditatie 

Daar juicht een toon (samenzang) 
Vrouwen: 
1.Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Mannen:
2.Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Samenzang:
3.Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4.Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Gedicht 

Glorie aan God (samenzang) 
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-

Psalm 118: 12 en 14 (samenzang) 
12. Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

Afsluiting 



U zij de Glorie (indien mogelijk staande) 
1.U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer weer.
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af,
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer. 

2.Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heeren, blij en welgezind,
en zegt telkens kere, Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
 
3.Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen, in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer. 

Na de dienst ben(t) u/jij van harte welkom in het KC voor 
koffie/thee/fris met wat lekkers! 


