
CGKv Nijmegen 

12 april 2020, 9:30 (Eerste Paasdag) 
 

Lied: LB 624 

1. 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! 

 

2. 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! 

 

3. 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! 

 

Welkom 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

 

 

 

 

 

 

Lied: Psalm 30: 1 en 2 

1. Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd 

mijn vijand heeft verhoogd! 

om hulp riep ik U aan, 

en mij dit nieuw bestaan! 

Het donker doodsrijk met zijn dreiging 

werd tot een schaduw die voorbijging. 

 

2. Hef tot zijn eer een lofzang aan, 

gij die de Heer zijt toegedaan. 

Zijn gramschap duurt een kleine tijd, 

een leven zijn goedgunstigheid. 

Die wenend 's nachts is neergezegen 

gaat met gejuich het zonlicht tegen. 

 

Uitleg voor de kinderen 

 

Lied: ‘Hij is opgestaan’ 

1. Maria kwam bij het graf  

en huilde om haar Heer. 

De grote steen was weggerold 

en Jezus was er niet meer 

Maar een engel zei plotseling: 

“Weet je niet meer 

wat Hij gesproken heeft? 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 

Hij leeft, Hij leeft!” 

 

2. De discipelen waren zo moe, 

ze treurden om de Heer. 

Waar moesten ze nu nog naar toe? 

Hun Meester was er niet meer. 

Maar Maria riep plotseling: 

“Hij heeft gedaan 

wat Hij gesproken heeft: 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft!” 

 

Lezing: Kolossenzen 3: 1-17 



Gebed 

 

Lezing: Markus 16: 1-8 

 

Lied: Psalm 22: 11 en 14 

11. Gij hebt U tot uw knecht gewend, o 

HEER, 

toen hij in zijn ellende lag terneer. 

U was nabij, wanneer hij altijd weer 

vertrouwend wachtte. 

U wilde nooit uw knecht in nood verachten. 

Gij hebt voor hem uw aanschijn niet 

verborgen, 

maar hem geantwoord, toen hij in zijn 

zorgen 

verhief zijn stem. 

 

14. Dan knielen alle rijken voor de HEER. 

Wie daalt in ‘t stof, buigt zich ook voor Hem 

neer 

en wie zichzelf in leven toch niet meer 

heeft kunnen houden. 

Het nakroost dient Hem, daar zij Hem 

vertrouwden. 

Hun nageslacht zal men zijn trouw 

vermelden, 

die nog geboren worden 't werk vertellen 

dat Hij volbracht. 

 

Verkondiging 

 

Lied: LB 637 

1. O vlam van Pasen, steek ons aan, 

 de Heer is waarlijk opgestaan! 

 De Zoon, voor wie het duister zwicht, 

 de Zoon is als de zon, zo licht! 

 

2. De Vader laat niet in het graf 

 zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 

 Hij tilt het uit de kille grond – 

 het loopt als vuur de wereld rond. 

 

 

3. De oude nacht voorgoed gedood, 

 de toekomst kleurt de morgen rood; 

 ziehier hoe God vergevend is 

 en hoe zijn liefde levend is. 

 

4. Ziehier het licht van lange duur, 

 ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 

 o vlam van Pasen, steek ons aan – 

 de Heer is waarlijk opgestaan! 

 

Gebed 

 

Toelichting bij de collecte 

 

Lied: GK 99 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

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. 

 

Zegen 


