Liturgie voor de paaszangdienst op Tweede Paasdag 2021
Thema: Hoogste God
Opening: Hoogst God (OTH 816)
Kom kijken wat de Heer gaat doen
Wees stil voor Zijn besluit
Hij breekt de boog, het wapentuig
En bant de oorlog uit
O Machtige van Israel
U staat aan onze kant
Wij hopen op de God
Die wagens In het vuur verbrandt
O God van Jakob, groot en sterk
Verhef uw stem en spreek
De aarde beeft en alle bergen
Storten zich in zee
O Heer, die ons in leven laat
Al is ons hart verhard
O God die bergen beven laat,
Kom, overwin ons hart
O God die bergen beven laat,
Kom, overwin ons hart

Hoogste God, U draagt ons
U staat altijd naast ons
U bent onze schuilplaats
U bedwingt de storm
U blijft bij ons in ons diepste lijden
Waar zijn wij zó veilig
Als bij de hoogste God?

Hoogste God, U draagt ons
U staat altijd naast ons
U bent onze schuilplaats
U bedwingt de storm
U blijft bij ons in ons diepste lijden
Waar zijn wij zó veilig
Als bij de hoogste God?

Al kolken zeeën om ons heen
U bent de God
Die wind en storm bedwingt
Ik word stil en weet
Al wankelt alles
Schudt de aarde
En gaan volken wreed tekeer
Mijn God heeft alles in Zijn hand

Al kolken zeeen om ons heen
U bent de God
Die wind en storm bedwingt
Ik word stil en weet
Al wankelt alles
Schudt de aarde
En gaan volken wreed tekeer
Mijn God heeft alles in Zijn hand

Hoogste God, U draagt ons
U staat altijd naast ons
U bent onze schuilplaats
U bedwingt de storm
U blijft bij ons in ons diepste lijden
Waar zijn wij zó veilig
Als bij de hoogste God?

Heer, U draagt ons
U staat altijd naast ons
U bent onze schuilplaats
U bedwingt de storm
U blijft bij ons in ons diepste lijden
Waar zijn wij zó veilig
Als bij de hoogste God!

Welkom: Gerrit ten Berge

Samenzang: Jezus, Gods heerlijkheid (OTH 534)
Jezus,
Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon,
De Zoon van God
Zal Koning zijn.
Jezus.
Hij offerde zichzelf;
Wordt nu verhoogd,
Wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!
Jezus.
Zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw,
Hij was Gods Woord,
Aan ons getoond.
Jezus,
Beeld van Gods heiligheid;
Wordt nu verhoogd,
Wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

(Refrein)
En Zijn koninkrijk kent geen grens
En haar heerlijkheid kent geen
eind,
Nu de majesteit en luister
Van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal Koning zijn.
Hij zal Heerser zijn
En regeren met macht
En in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

En Zijn koninkrijk kent geen grens
En haar heerlijkheid kent geen
eind,
Nu de majesteit en luister
Van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal Koning zijn.
Hij zal Heerser zijn
En regeren met macht
En in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus, Redder (OTH 567)
Jezus, Jezus, Heiland
Redder, mijn Bevrijder,
Ik hou van U, ik hou van U.

Jezus, Jezus, Heiland
Redder, mijn Bevrijder,
Ik hou van U, ik hou van U.

Jezus, Jezus, Heiland
Redder, mijn Bevrijder,
Ik hou van U, ik hou van U.
Machtig God, sterke Rots (OTH 277)
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid

Korte inleiding op psalm 91
Samenzang: Psalm 91: 1 (OB) en 4 (NB)
1. Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door de hoogsten Ko - ning
Beveiligd in de duist'ren nacht,
Beschaduwd in Gods wo - ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burcht, mijn toevlucht in de nood,
De God van mijn betrouwen.

4. God zegt: ‘Omdat jij Mij bemint
zal Ik je trouw bewa-ren.
Ik luister als je roept, mijn kind,
sta naast je in geva-ren.
Ik ben het die je vrijheid geeft
en jou met eer wil kronen.
Ik zorg ervoor dat je lang leeft,
mijn redding zal Ik to-nen.’

Mijn toevlucht – Sela
De Heer is je Schild en Bevrijder,
de Redder die niet van je wijkt.
Onder Zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.
In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in Zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrapt de tegenstand.
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in Zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

Ik bevrijd wie mij liefheeft
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Schriftlezingen: Jasper Bruins
Samenzang: Kindermoment met Henrieke de Vente
Zingen: Hij is machtig (OTH 414)
Hij is machtig, Hij is krachtig Hij is prachtig en waarachtig
Hij is machtig, Jezus de Heer (2x)
Alle macht (alle macht)
In de hemel (in de hemel)
En op aarde (en op aarde)
Is Hem gegeven (is Hem gegeven)
Hij is machtig, Hij is krachtig Hij is prachtig en waarachtig
Hij is machtig, Jezus de Heer (2x)
En geen ding (en geen ding)
Is onmogelijk (is onmogelijk)
Voor degene (voor degene)
Die Hem gelooft (die Hem gelooft)
Hij is machtig, Hij is krachtig Hij is prachtig en waarachtig
Hij is machtig, Jezus de Heer (2x)
Wij vieren feest (232)
omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
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!
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!
Overdenking: Gerrit ten Berge
Luisterlied: Heilig bent U Heer (OTH 718)
Heilig, Heilig, Heilig bent U, Heer.
Heilig, Heilig, Heilig bent U, Heer.

Ik eer U, aanbid U, God.
Ik eer U, aanbid U, God.

Niets wat deze wereld mij biedt,
niets overtreft de schoonheid
van Uw Heiligheid.
Niets wat deze wereld mij biedt,
niets overtreft de schoonheid
van Uw Heiligheid.

Heilig, heilig, Heilig bent U, Heer.
Heilig, heilig, Heilig bent U, Heer.

Niets wat deze wereld mij biedt,
niets overtreft de schoonheid
van Uw heiligheid.
Niets wat deze wereld mij biedt,
niets overtreft de schoonheid
van Uw heiligheid.

Ik eer U, aanbid U, God.
Ik eer U, aanbid U, God.
Heilig, heilig, Heilig bent U, Heer.
Heilig, heilig, Heilig bent U, Heer.
Ik eer U, aanbid U, God.

Samenzang: U zij de glorie, opgestane Heer – Sela
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.
Kroon Hem met gouden Kroon
Kroon Hem, met gouden kroon,
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het Hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor U stierf,
en prijs Hem in all'eeuwigheên,
Die 't heil voor u verwierf

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
't klink' over berg en dal
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, Kom!

Dankgebed: Gerrit ten Berge
Samenzang: Jezus overwinnaar (OTH 832)
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw
grote Naam.
Jezus, Overwinnaar
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw
grote Naam.
Jezus, Overwinnaar.
Jezus, Overwinnaar.
Jezus, Overwinnaar.

