
3. Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 
 
Pastorale mededelingen 
 
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    en zegt telkenkere:  
van ’t verwonnen graf    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: 
23-04 om 09.30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 
23-04 om 19.00 uur Jongerendienst Voorganger ds. G.H. Labooy 

  LITURGIE voor 2e Paasdag van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op maandag 17 april 2017 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Hendrik Hensen 
             Organist: Martien 

Koster: Gert en Jeanet 
 
Zingen voor de dienst 
Opw. 520 Wees mijn verlangen 
Hemelhoog 181 Hij kwam bij ons heel gewoon 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 150 
1. Looft God, looft Hem overal.   2. Hef, bazuin, uw gouden stem,  
Looft de Koning van 't heelal   harp en fluit, verheerlijkt Hem!  
om zijn wonderbare macht,    Cither, cimbel, tamboerijn,  
om de heerlijkheid en kracht   laat uw maat de maatslag zijn 
van zijn naam en eeuwig wezen.   van Gods ongemeten wezen, 
Looft de daden, groot en goed,   opdat zinge al wat leeft, 
die Hij triomferend doet.    juiche al wat adem heeft 
Hem zij eer, Hij zij geprezen.   tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij deze viering en bij lied 601 
 
Zingen Lied 601 
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,  2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
voortijdig licht waarin wij staan   aanhoudend licht dat overwint. 
koud, één voor één, en ongeborgen,  Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
licht overdek mij, vuur mij aan.   draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen   Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
zo zwaar en droevig als wij zijn   of ergens al de wereld daagt 
niet uit elkaars genade vallen   waar mensen waardig leven mogen 
en doelloos en onvindbaar zijn.   en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3. Alles zal zwichten en verwaaien / wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien / en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen / zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, / licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 



Verootmoediging 
 
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! 
 
Leefregel 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing Hosea 6 Israëls boetelied en Gods antwoord 
1‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! 
Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen; 
de hand die sloeg, zal ons verbinden. 
2Hij redt ons na twee dagen van de dood, 
de derde dag doet hij ons opstaan: 
in zijn nabijheid zullen wij leven. 
3Dan zullen wij hem kennen, 
ernaar jagen om de HEER te kennen. 
Even zeker als de dageraad zal hij komen, 
hij komt naar ons als milde regen, 
als de lenteregen die de aarde drenkt.’ 
 
Zingen Hemelhoog 355 : 2 en 3 
2. Jezus Christus is gestorven,  3. Ruwe stormen mogen woeden, 
is verrezen, ook voor mij,  alles om mij heen zij nacht, 
heeft de zegepraal verworven  God, mijn God zal mij behoeden, 
en het leven, ook voor mij.  God houdt voor mijn heil de wacht. 
Aan Gods rechterhand gezeten,  Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
zal Hij nimmer mij vergeten,  zijne liefde blijft mij leiden: 
maar, uit deernis met mijn lot,  door een nacht, hoe zwart, doe dicht, 
treedt Hij voor mij in bij God.  voert Hij mij in 't eeuwig licht. 
 
Lezing N.T. 1 Kor. 15 : 1 - 5 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. 
 
Dan gaat hij in tegen stemmen die zeggen dat er geen opstanding der doden is: v. 20-
22 en v 29-34 
20Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 
21Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er 
gekomen door een mens. 22Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door 
Christus allen levend worden gemaakt. 
 
29Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch 
niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan voor hen laten dopen? 30En 
waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen? 31Elke dag sterf ik 
opnieuw, broeders en zusters, zo waar als ik dankzij Christus Jezus, onze Heer, trots op 
u kan zijn. 32In Efeze heb ik op leven en dood gevochten; wat zou ik daarmee hebben 
bereikt als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen 
we maar beter zeggen: ‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven we.’ 33Maar 
vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden. 34Kom tot bezinning, zoals het u 
betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. 
U moest u schamen. 
 
Zingen Lied 641 : 1, 2 en 4  
1. Jezus leeft en ik met Hem!   2. Jezus leeft! Hem is het rijk 
Dood, waar is uw schrik gebleven?  over al wat is gegeven. 
Hem behoor ik en zijn stem    En ik zal, aan Hem gelijk, 
roept ook mij straks tot het leven,   eeuwig heersen, eeuwig leven. 
opdat ik zijn licht aanschouw,   God blijft zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw.    dit is al waar ik op bouw. 
 
4. Jezus leeft! Nu is de dood / mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood / zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: / Gij zijt al waar ik op bouw! 
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 632 Dit is de dag 
1. Dit is de dag die de Heer heeft  2. Waren wij dood door de zonde, 
gemaakt en gegeven.    verminkt en verloren, 
Laat ons Hem loven en danken,   doven van harte, 
verheugd dat wij leven.    verhard om zijn woord niet te horen, 
Diep in de nacht     Hij is zo groot, 
heeft Hij verlossing gebracht,   Hij overmande de dood. 
heeft Hij ons licht aangeheven.   Wij zijn in Jezus herboren. 

 


