Paaszondag 12 april 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)
Thema: Nieuw leven!


Digitale muziek vooraf: bekende Paasliederen; laatste: Daar juicht een toon










Welkom
Lied: U zij de glorie – Opwekking 213
Bijbellezing: Johannes 20:1-18
Aansteken van de nieuwe Paaskaars
Lied: Jezus leeft in eeuwigheid – Opwekking 71
Reina en Jelle (live)
Gebed
Oden van Salomo
Luisterlied: Ode 15 – Zo is mijn God
https://youtu.be/_M12xKHuB3Y



Overdenking: Nieuw leven!








Lied: Maranatha – Sela
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Kinderlied: Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw
Collecte: Red een kind
Kinderlied: Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft!
Afsluiting



Digitale muziek achteraf: The Risen Lord

Opwekking 213
https://youtu.be/LDmYfKUQaX8
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.

Reina en Jelle (live)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Opwekking 71
Koor:
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn Troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
(koor)
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
MARANATHA - SELA
Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer zijn?
Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.
Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!
Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw
https://www.youtube.com/watch?v=0oj_L2LDcts
Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw
Mooier dan zilver en goud alles wordt nieuw
Nieuwer dan nieuw, als je de koning vertrouwt
Nu hebben kind’ren nog angst en verdriet
Nu is er honger en pijn
Maar wat je ook hoort en wat je ook ziet
Straks zal het anders zijn
Spliksplinternieuwer dan nieuw
WOW!!!
Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw
Mooier dan zilver en goud alles wordt nieuw
Nieuwer dan nieuw als je de koning vertrouwt
Nu hebben mensen nog oorlog en strijd
Nu lijkt de wereld soms slecht
Maar weet je er komt een andere tijd
God heeft het zelf gezegd!
Spliksplinternieuwer dan nieuw
WOW!!!

Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw
Mooier dan zilver en goud alles wordt nieuw
Nieuwer dan nieuw als je de koning vertrouwt
De hemel wordt nieuw en de aarde wordt nieuw
En alle straten van goud
En jij en ik worden helemaal nieuw
Als je de koning vertrouwt
Spliksplinternieuwer dan nieuw
WOW!!!
Alles wordt nieuw, nieuwer dan nieuw
Mooier dan zilver en goud alles wordt nieuw
Nieuwer dan nieuw als je de koning vertrouwt
Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft!
https://youtu.be/a9-stPGFzGg
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!

