
Zondag 12-03-2023
Oculi (3e lijdenszondag)

Weekbrief
Ochtenddienst 09.30 uur

Ds. D. Mohn
“Opnieuw”

GAAV Event 18.30 uur
Br. E. Voogd

“Hoor de roep van de Koning”

Alle diensten worden uitgezonden via SLOGO (RTV SLOGO – 105.6 FM / Kabel
105.9 FM) of kunnen online gevolgd worden via ons YouTube kanaal.

klik hier om live mee te kijken

Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dorpstienden 3 | 3253 AS Ouddorp | www.doopsgezindouddorp.nl

https://www.youtube.com/channel/UCJ5UrlbJYAHVrdXU8ohaZEA


Orde van dienst
Indien mogelijk zingen we het aanvangslied staande en nemen plaats na votum en groet.

Ochtenddienst Avonddienst
Kerkenraadslid: Annelies vd Hoven Kerkenraadslid: Annelies vd Hoven
Musicus: Piet Westhoeve Musicus: GAAV-band

Inleidend orgelspel Inleidende muziek
Welkom en mededelingen Zingen: YE 50
Aanvangslied: NLB 118:1,8,10 Welkom en gebed
Votum en groet Zingen: YE 117
Zingen: WK 304:1,2,3 Zingen: YE 078
Kindermoment Getuigenis jongere
Kinderlied:* OPW 705 door Lizzy
Inleiding op de dienst Zingen: OPW 794
Zingen: JDH 149:1,2 Bidden voor de spreker
Morgengebed Preek
Zingen: LDK 172:1,4 Zingen: YE 084
Schriftlezing: Ezra 3:1-13 Zingen: YE 177
Zingen: OPW 542 Gebed
Verkondiging Zingen: OPW 799
Zingen: OPW 343 (2x) Dankwoord en zegen
Dankgebed en voorbeden Collecte** (bij de uitgang)
Slotzang: DGO 80:1,2,3
Zegen
Muziek na de dienst
Collecte** (bij de uitgang)

*Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen
van 4-12 jaar naar hun eigen kinderdienst.

**Digitale collecte:
U kunt uw offeranden overmaken naar rekeningnummer:
Doopsgezinde Gemeente Ouddorp,
NL 13 RABO 035 12 64 272 o.v.v. collectegelden.
Of scan de QR-code hiernaast.

“Want wij hebben niets op de wereld meegebracht;
wij kunnen er ook niets uit medenemen.”
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Agenda
Zondag 12 maart
09.30 uur Ds. D. Mohn
18.30 uur GAAV Event
Maandag 13 maart
13.00 uur Gebedsgroep
Dinsdag 14 maart
09.00 uur Open kerk
19.30 uur Gospelkoor
Woensdag 15 maart

Donderdag 16 maart
Vrijdag 17 maart
19.00 uur GAAV-activiteit
Zaterdag 18 maart
Zondag 19 maart
09.30 uur Ds. N. vd Leer
11.00 uur GAAV Jeugdzolder
18.30 uur Ds. L. Krüger

Gebed gevraagd voor:

Pastoraat = Omzien naar elkaar. Een eindje met je meelopen op je weg van zorg;
voor en met je bidden. Om zo ondersteuning te geven, waar het nodig is en waar het
kan. Deze taak doen we ook als gemeente. Naast de groeigroepen is er is ook een
team van pastorale medewerkers in de gemeente aangesteld. Zij willen er voor u
zijn bij vreugde en verdriet, of zorgen. Laat ons weten als u behoefte heeft aan
pastorale zorg. Dan kunnen we u tot steun zijn! Met elkaar in vertrouwen op weg
met de Heer. Anneke Akershoek, taakgroep pastoraat, 0622097622 mail:
pastoraat@doopsgezindouddorp.nl Annelies van Hoven, namens de kerkenraad

Vandaag 12-03 - In de ochtenddienst preekt ds. D. Mohn, predikant bij de kerk van
de Nazarener in Vlaardingen en in de avonddienst gaat voor br. E. Voogd.

3e zondag – Okuli (12e maart)
Lezing
Johannes 4:5-26. Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben het, degene die met u spreekt.’
(Johannes 4:26). In het Johannesevangelie is deze vrouw aan de bron de eerste die
mag horen wie Jezus is. Ze is een vrouw, een Samaritaanse, en ook nog eens een
outcast binnen haar gemeenschap. Ze is alles wat Jezus niet is. Het wonderlijke is
dat Jezus haar hart en omstandig heden kent, ondanks de religieuze en
maatschappelijke kloven die hen scheiden. Haar woorden gaan over deze kloven,
Jezus’ woorden over wat hen verbindt. Dat het gaat om geest en waarheid. God
zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst.
Geloof ontdekken bij mensen die religieus, geografisch of maatschappelijk
mijlenver bij je vandaan staan is een van de meest louterende ontmoetingen die we
in het leven kunnen hebben.

Kernwoorden
Bronnen, van inspiratie, spiegels met gedachten, verbinding voor mij en jou
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Schikking
Een krans en een spiegel - grassen en een plant zitten in de krans.  De spiegel
refereert aan water en reflectie.
(tekst en idëe: Protestante Kerk in Nederland – Veertigdagentijd kalender 2023)

Kinderwerk - Paasproject: Samen op weg naar Pasen.
12 maart: Voetwassing en laatste avondmaal (Johannes 13: 1-20, Matteüs 26:
17-30). We zijn nu bij het verhaal aangekomen dat Jezus de voeten van zijn
discipelen wast en dat Hij voor de laatste keer met hen eet. Jezus leert ons om jezelf
niet het belangrijkste te vinden, maar juist om dingen over te hebben voor de ander.
Hij leert ons dat dienen iets is wat je voor de ander doet, het kost ons iets. Hoeveel
mag dat jou kosten?

Vliedberg kerkdienst - Aanstaande woensdag 15 maart gaat er een grote groep
bewoners, medewerkers en vrijwilligers op weg naar de kerk. De dienst gaat deze
keer uit vanuit onze gemeente, maar wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk
(onze gemeente is stemlokaal). Ds Smink zal de dienst leiden en het orgel wordt
bespeeld door Henk Tebrugge. Aanvang dienst in 13.30u. We danken de
Gereformeerde Kerk voor hun gastvrijheid.

Collecteopbrengsten februari
Collecte KOEH Oekraïne: € 475,90
Opbrengst zendingspotje voor Warme Winter Actie Oekraïne: € 32,99
Gift Mercy Ships: € 25,-



Ochtenddienst

NLB 118:1
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 de Heer vreest, laat het horen: zijn liefde duurt in eeuwigheid.

NLB 118:8
De steen, die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen, door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

NLB 118:10
De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ’t offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid.

WK 304:1
Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde door Zijn woord heeft voortgebracht,
die de mens als kroon der schepping naar Zijn beeld geschapen heeft
en nog in Zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft.

WK 304:2
Ik geloof in Jezus Christus ’s Vaders ééngeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging;
die, ten hemel is gevaren alle macht en eer ontving.

WK 304:3
Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids gegeven heeft;
en één kerk die ‘t allen tijden op de adem van Hem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is.

OPW 705:A1
Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast
en zegt:
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OPW 705:B(1)
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

OPW 705:C(1)
Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

OPW 705:A2
In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd.
Hij zei:

OPW 705:B(2)
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat
volgen.

OPW 705:C(2)
Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

OPW 705:C(3)
Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Zo heb Ik ook jou liefgehad, zo heb Ik ook jou liefgehad.

OPW 705:C(4)
Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

JDH 149:1
Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart. Dat bewijst Gij ook nu.

JDH 149:refrein
Groot is Uw trouw, o Heer; groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
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JDH 149:2
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt,
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
nu geeft Gij 't leven der eeuwigheid.

JDH 149:refrein
Groot is Uw trouw, o Heer;
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

LDK 172:1
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.

LDK 172:4
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

OPW 542
God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U. Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots….. wanneer….. ik wankel, U richt mij op….. wanneer ik val.
Dwars door de storm bent U Heer, het anker; ik stel mijn hoop alleen op U.

God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U. Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots….. wanneer….. ik wankel, U richt mij op….. wanneer ik val.
Dwars door de storm bent U Heer, het anker; ik stel mijn hoop alleen op U.

U bent mijn rots….. wanneer….. ik wankel, U richt mij op….. wanneer ik val.
Dwars door de storm bent U Heer, het anker; ik stel mijn hoop alleen op U.
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OPW 343 (2x)
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

DGO 80:1
De zegen van God, onze Vader zij met ons waar wij ook gaan.
Hij zal ons behoeden, bewaren, en legt over ons Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan.

DGO 80:2
Genade van Christus de Here, Zijn waarheid zij ons tot licht,
om steeds meer Zijn liefde te leren, te leven op Hem gericht.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan.

DGO 80:3
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden, zo zendt Hij ons in Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, Hij zal er zijn en met ons gaan.

8



GAAV Event

YE 50
Hoor de roep van de Koning,
kijk omhoog naar de Zoon.
Laat je loflied als reukwerk zijn
dat opstijgt voor Zijn troon;

Want Gods rijke genade
wordt in Christus betoond
aan een ieder die in Hem gelooft.

Hoor de roep van de Koning,
om te leven in ’t licht;
Om als Christus te dienen
heilig voor Gods aangezicht.

Om rechtvaardig te leven,
steeds in Zijn liefde één;
zo wordt Christus zichtbaar door ons heen.

Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want Uw Geest vuurt ons aan.

Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
Verlossing in Jezus’ naam.

Hoor de roep van de Koning,
breng verlorenen thuis,
want God toont Zijn ontferming
in het wonder van het kruis.

Breng vergeving en vrede,
bied de wereld weer hoop,
totdat elke tong Zijn naam verhoogt.

Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want Uw Geest vuurt ons aan.
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Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
Verlossing in Jezus’ naam.

Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want Uw Geest vuurt ons aan.
Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
Verlossing in Jezus’ naam.
Verlossing in Jezus’ naam.
Verlossing in Jezus’ naam.

YE 117
Couplet 1:
Man of sorrows,
Lamb of God,
by His own betrayed.
The sin of man
and wrath of(↓) God
has been on Jesus laid.

Couplet 2:
Silent as He
stood accused,
beaten, mocked,
and scorned.
Bowing to
the Father's(↑) will,
He took a crown of thorns.

Chorus:
Oh, that rugged cross,
my salvation,
where Your love
poured out over me.
Now my soul cries out, hallelujah,
praise and honor
unto Thee.
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Couplet 3:
Sent of heaven,
God's own Son
to purchase and redeem.
And reconcile
the very(↑) ones
who nailed Him to that tree.

Chorus:
Oh, that rugged cross,
my salvation,
where Your love
poured out over me.
Now my soul cries out, hallelujah,
praise and honor
unto Thee.

Bridge:
Now my debt is paid,
it is paid in full
by the precious blood
that my Jesus spilled.
Now the curse of sin
has no hold on me.
Whom the Son sets free,
oh, is free indeed.

Bridge:
Now my debt is paid,
it is paid in full
by the precious blood
that my Jesus spilled.
Now the curse of sin
has no hold on me.
Whom the Son sets free,
oh, is free indeed.

Chorus:
Oh, that rugged cross,
my salvation,
where Your love
poured out over me.
Now my soul cries out, hallelujah,
praise and honor unto Thee.
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Couplet 4:
See, the stone is
rolled away,
behold the empty tomb.
Hallelujah, God (↑) be praised,
(↑) He's risen from the grave.

Chorus:
Oh, that rugged cross,
my salvation,
where Your love
poured out over me.
Now my soul cries out, hallelujah,
praise and honor
unto Thee.

Praise and honor
unto Thee.

YE 078
Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet;
ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mij schuld,
heeft mij met liefde vervuld;
ik geloof, ik geloof.

'k Hef een banier op, (ohohoh)
mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.

INSTRUMENTAAL

Ik weet: Hij heeft mij gered,
mij in de vrijheid gezet;
ik geloof, ik geloof.

Hij droeg mijn pijn en mij schuld,
heeft mij met liefde vervuld;
ik geloof, ik geloof.
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'k Hef een banier op, (ohohoh)
mijn Heer stond op uit het graf.

Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.

U draagt mijn lasten en richt mij op,
om dansend op de berg te zien
hoe U weer komen zal.

- Acapella + klappen -
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.

Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.
Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft.

OPW 794:A1
You unravel me with a melody. Ik hoor een melodie als een symfonie.
You surround me with a song U omringt mij met uw lied.

of deliverance from my enemies, U bevrijdde mij van mijn vijanden
‘till all my fears are gone. en neemt mijn angsten weg.

OPW 794:B(1)
I’m no longer a slave to fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

OPW 794:A2
From my mother’s womb, U hebt mij gezien
You have chosen me. in mijn moeders schoot.
Love has called my name. Liefde riep mijn naam.

I’ve been born again, into Nu ben ik uw kind, een deel van uw
Your family. gezin,
Your blood flows through my uw hart klopt in mijn hart.
veins.

OPW 794:B(2)
I’m no longer a slave to fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.
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I’m no longer a slave to fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

OPW 794:C(1)
I’m no longer a slave to fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

OPW 794:D
Ooooh. Ooooh. Ooooh. Ooooh.
Ooooh. Ooooh. Ooooh. Ooooh.

OPW 794:E(1)
You split the sea so I could U splitste de zee zodat ik er doorheen kon.
walk right through it.
My fears were drowned in U gaf mijn voeten vaste grond.
perfect love.

You rescued me so I could U gaf mijn voeten vaste grond.
stand and sing:
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

OPW 794:E(2)
You split the sea so I could U splitste de zee zodat ik er doorheen kon.
walk right through it.
My fears were drowned in U gaf mijn voeten vaste grond.
perfect love.

You rescued me so I could U gaf mijn voeten vaste grond.
stand and sing:
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

I am a child of God. Ik ben een kind van God.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.
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Ooooh. Ooooh. Ooooh. Ooooh.
Ooooh. Ooooh. Ooooh. Ooooh.

OPW 794:B(3)
I’m no longer a slave to fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

OPW 794:C(2)
I’m no longer a slave to fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

I’m no longer a slave to fear. Ik ben niet langer een slaaf van angst.
I am a child of God. Ik ben een kind van God.

YE 084
Chorus 1 (2x):
Here's my heart, Lord.
Here's my heart, Lord.
Here's my heart, Lord,
speak what is true.

Verse 1:
Cause I am found,
I am Yours,
I am loved, I'm made pure.
I have life, I can breathe
I am healed, I am free.

Chorus 1:
Here's my heart, Lord.
Here's my heart, Lord.
Here's my heart, Lord,
speak what is true.

Verse 1:
Cause I am found,
I am Yours,
I am loved, I'm made pure.
I have life, I can breathe
I am healed, I am free.
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Verse 2:
Cause You are strong,
You are sure, You are life,
You endure. You are good,
always true, You are light
breaking through.

Chorus 2:
Here's my heart, Lord.
Here's my heart, Lord.
Here's my heart, Lord,
speak what is true.

Chorus 2:
Here's my life, Lord.
Here's my life, Lord.
Here's my life, Lord,
speak what is true.
Speak what is true.
Speak what is true.

Tussenspel

Bridge:
Cause You are more
than enough, You are here, You are love,
You are hope,
You are grace,
You're all I have,
You're everything.

Chorus 2:
Here's my heart, Lord.
Here's my heart, Lord.
Here's my heart, Lord,
speak what is true.

Chorus 2:
Here's my life, Lord.
Here's my life, Lord.
Here's my life, Lord,
speak what is true.
Speak what is true.
Speak what is true.
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YE 177
Verse 1:
Worthy is the
Lamb who was slain,
Holy, holy is He.
Sing a new song
to Him who sits on
Heaven's mercy seat.

Verse 2:
Worthy is the
Lamb who was slain,
Holy, holy is He.
Sing a new song
to Him who sits on
Heaven's mercy seat.

Chorus 3:
Holy, holy, holy
is the Lord God Almighty
Who was and is
and is to come
With all creation I sing praise to the King of kings,
You are my everything
and I will adore You.

Verse 3:
Clothed in rainbows
of living color,
flashes of lightning,
rolls of thunder.
Blessing and honor,
strength and glory
and power be
to You, the only wise King

Chorus 3:
Holy, holy, holy
is the Lord God Almighty
Who was and is
and is to come
With all creation I sing praise to the King of kings,
You are my everything
and I will adore You.
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Verse 4:
Filled with wonder, awestruck wonder,
at the mention
of Your name.
Jesus, Your name is power,
breath and living water,
such a marv’lous mystery.

Corus 6:
Holy, holy, holy
is the Lord God Almighty
Who was and is
and is to come
With all creation I sing praise to the King of kings,
You are my everything
and I will adore You.

OPW 799:A1
De middag kleurde zwart.
De hemel treurde zacht.
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen.
Hij werd voor ons vervloekt,
vergoot voor ons zijn bloed.
Zo heeft Hij onze straf gedragen.

OPW 799:A2
Hij gaf één laatste schreeuw.
De hemel keek en zweeg.
Gods Zoon werd naar het graf gedragen.
Een oorlog in het graf:
de dood werd overmand,
op eigen grond voorgoed verslagen.

OPW 799:B
Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.
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OPW 799:C
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!

OPW 799:D
INSTRUMENTAAL

OPW 799:E
Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.

OPW 799:F(1)
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!

OPW 799:F(2)
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!

OPW 799:G(2x)
INSTRUMENTAAL

OPW 799:H(1)
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!
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OPW 799:H(2)
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!

OPW 799:I(1)
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!

OPW 799:I(2)
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!

OPW 799:J(1)
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!

OPW 799:J(2)
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!
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