
Zingen uit Zingende Gezegend 177: Melodie gezang 255 

 
 
2. Laat de doden, laat ze slapen, slapen in dit vroege uur 
tot de aarde is herschapen in een nieuwe creatuur – 
halleluja, halleluja, Christus wekt hen in dat uur! 
 
3. Laten wij dan vrolijk zingen want de dag breekt spoedig aan  
dat de graven openspringen, als de dood is doodgegaan!  
Halleluja, halleluja, Christus, Hij is opgestaan! 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte: Diaconie 
     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
Zingen Slotlied Hemelhoog 200  
1. U zij de glorie, opgestane Heer!    2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.   Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Uit een blinkend stromen,     Weest dan volk des Heren, 
daald’ een engel af,      blijd’ en welgezind, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer,   U zij de glorie, opgestane Heer!   
U zij de victorie, nu en immermeer.  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 dood. / U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
De volgende Erediensten zijn op: 
17-04 om 09.30 uur 2e Paasdag – Voorganger ds. G.H. Labooy 
23-04 om 09.30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 
23-04 om 19.00 uur Jongerendienst Voorganger ds. G.H. Labooy 

  LITURGIE voor de Paaszangdienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 16 april 2017 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 
Ouderling van dienst: Wim Last 

             Organist: Leo van Ravensbergen 
Koster: Gerrit en Marrie 

 
Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 216 Kroon hem met gouden kroon 
Hemelhoog 478 Gods volk wordt uitgeleid 
 
 
Woord van welkom 
 
 
Zingen Psalm 47 
1. Volken weest verheugd, / jubelt, toont uw vreugd,  
prijst met handgeklap / 's HEREN koningschap.  
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,  
zijn geduchte kracht / geeft z'in onze macht.  
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land,  
die daar woont met trots, / als beminde Gods.  
 
2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.  
Luid bazuingeschal / meldt het overal.  
Zingt Gods eer, heft aan, / 's Konings eer, heft aan.  
Heel de aarde hoort / naar des HEREN woord,  
is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied!  
Die de volken leidt / troont in heiligheid.  
 
3. Maakt het dan bekend: / Godes regiment  
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.  
Eed’len treden aan / om op wacht te staan.  
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht.  
Hem, die 't aards geweld / paal en perken stelt,  
Hem zij lof en eer, / den verheven Heer. 
 
 
Stil gebed / Bemoediging en groet 
 
 
Zingen Psalm 43 : 5 
5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, / mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ?  
Vertrouw op 's Heren welbehagen. / Hij doet weldra de morgen dagen.  
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: / mijn redder is de Heer 



Gemeente gaat staan: Paasevangelie naar Marcus16 
1Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, 
en Salome geurige olie om hem te balsemen. 2Op de eerste dag van de week gingen ze heel 
vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal 
voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze 
dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5Toen ze het graf 
binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken 
vreselijk. 6Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die 
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was 
neergelegd. 7Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar 
Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’ 
 
Zingen Lied 642 : 1A, 2V, 3M, 4A, 5V, 6M, 7A, 8A (hierna allen weer zitten) 
1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,   2. Ik zeg het allen, en de mond 
dat Hij is opgestaan,     van allen zegt het voort, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft  tot over 't ganse wereldrond 
waar wij ook staan of gaan.    de nieuwe morgen gloort. 
 
3. Nu schijnt ons deze wereld pas  4. Tenonder ging de sterke dood, 
der mensen vaderland:    tenonder in de vloed; 
een leven dat verborgen was   nu straalt ons in het morgenrood 
ontvangen we uit zijn hand.    zijn toekomst tegemoet. 
 
5. De donk’re weg die Hij betrad  6. Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
komt uit in 't hemelrijk,    getroost en wanhoop niet: 
en wie Hem volgen op dat pad,   een weerzien zonder einde zal 
worden aan Hem gelijk.    verzoeten uw verdriet. 
 
7. Nu is op aard geen goede daad  8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
meer tevergeefs gedaan,    de Heer die eeuwig leeft 
want wat gij goed doet is als zaad,   en die in zijn verrijzenis 
dat heerlijk op zal gaan.    alles herschapen heeft. 
 
Voor de kinderen / Zingen Lied voor de kinderen Hemelhoog 207 
1. Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
 
2. Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen Lied 624  
1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!  2. Prijst nu Christus in ons lied, haleluja, 
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja! die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,  die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 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! 
 
Gebed bij de opening van de Schriften (we gaan weer zitten) 
 
Lezing N.T. 1 Kor. 15 : 1 - 11 De opstanding van de doden 
151Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook 
hebt aangenomen, dat uw fundament is 2en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de 
boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3Het 
belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat 
Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4dat hij is begraven en 
op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5en dat hij is verschenen aan Kefas 
en vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd 
broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog 
leven. 7Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8Pas op het 
laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 9Want ik ben de minste 
van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. 
10Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder 
uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op 
eigen kracht maar dankzij Gods genade. 11Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij 
verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof 
gekomen. 
 
Zingen Hemelhoog 169 
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,  2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
die galmt door gans' Jeruzalem;    Hij overwon, die sterke Held. 
een heerlijk morgenlicht breekt aan:   Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
de Zoon van God is opgestaan!    want Hij is God, bekleed met macht! 
 
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,   4. Want nu de Heer is opgestaan, 
want alles, alles is voldaan;     nu vangt het nieuwe leven aan, 
wie in geloof op Jezus ziet,     een leven door zijn dood bereid, 
die vreest voor dood en helle niet.    een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Verkondiging 
 
 


