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  Liturgie voor de Gezinsdienst van de Hervormde Gemeente 
     ‘De Hoeksteen’
   op zondag 16 april 2017 om 10.30 uur.

   Voorganger: ds. A.H. van Veluw
   Ouderling van dienst: dhr. Jan Boers
   Organist: dhr. Jeroen van der Scheer     
   M.m.v.Muzikanten en Kinderkoor
    Kosters: Willem en Gerjan

PAASFEEST !

Thema: ‘De Nieuwe Tijd’
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Zingen voor de dienst:
- Opw. 539 (‘Nu is de tijd’)
- ‘Zingende Gezegend’ 176 (‘Laat ons van Pasen zingen’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 97:1,4,6 
1. Groot Koning is de Heer.
 Volken, bewijst Hem eer,
 breek uit in jubel, aarde,
 nu Hij de macht aanvaardde.
 De landen wijd en zijd
 zijn in zijn naam verblijd.
 Op recht en op gericht
 heeft Hij zijn troon gesticht.
 in de verborgenheid.

4. God trad voor ons in ‘t krijt.
 Uw volk, Heer, is verblijd.
 Hoor, Sions dochters zingen
 van uwe rechtsgedingen.
 O Koning van ‘t heelal,
 die eeuwig heersen zal,
 hoog boven godenmacht
 verheft Gij U en lacht.
 Wij juichen om hun val.

6. Gods heil, Gods glorie staat
 licht als de dageraad
 reeds voor het oog te gloren
 van wie Hem toebehoren.
 En vreugde van de Heer
 stroomt in hun harten neer.
 Gij die rechtvaardig zijt,
 weest in de Heer verblijd.
 Zijn naam zij lof en eer!

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Kinderen van groep 1 komen binnen onder het zingen: ‘Weet je dat de 
lente komt’
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 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 
 
 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

‘Tien geboden’ 
God zegt: 
 
1. Vertrouw alleen op Mij. Hiervoor is het belangrijk dat je Mij goed leert 
kennen. 
 
2. Maak van Mij maar geen beeld. Dit zou nooit precies zo zijn zoals Ik ben. In 
de Bijbel laat Ik zien wie Ik ben.
3. Praat maar veel over Mij, maar doe dat wel op een eerbiedige manier. 
 
4. De zondag is een dag waarop je moet uitrusten. Ik wil graag dat je deze 
dag speciaal aan Mij denkt. 
 
5. Ik heb jou aan je ouders gegeven. Heb daarom respect voor je ouders. 
 
6. Alle mensen zijn door Mij gemaakt en naar Mijn beeld geschapen. Daarom 
mag je niemand doden. 
 
7. Geniet ervan om voor en met elkaar te leven. 
 
8. Wat van iemand anders is, moet je ook van de ander laten. 
 
9. Het is belangrijk om eerlijk tegen elkaar te zijn. 
 
10. Geniet van wat je hebt en wees hier tevreden mee.
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Zingen: Lied 642:1,4,5,8
1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
 dat Hij is opgestaan,
 dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
 waar wij ook staan of gaan.

4. Tenonder ging de sterke dood,
 tenonder in de vloed;
 nu straalt ons in het morgenrood
 zijn toekomst tegemoet.

5. De donkre weg die Hij betrad
 komt uit in ‘t hemelrijk,
 en wie Hem volgen op dat pad,
 worden aan Hem gelijk.

8. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
 de Heer die eeuwig leeft
 en die in zijn verrijzenis
 alles herschapen heeft.

Paasproject (terugblik) en projectlied:

refrein: 
 Vandaag vieren wij het moment 
 dat alles anders is voorgoed, 
 want Jezus die ons falen kent, 
 versloeg de dood: het leven groet! 

couplet: 
 Want aangebroken is ’t moment 
 waarop Hij ’t graf verlaten mag. 
 Het Paasfeest is een blijde dag 
 voor iedereen die Jezus kent.

Zingen: Hemelhoog 169
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
 die galmt door gans Jeruzalem.
 Een heerlijk morgenlicht breekt aan:
 de Zoon van God is opgestaan.
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2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
 Hij overwon die sterke held.
 Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht,
 want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
 want alles, alles is voldaan.
 Wie in geloof op Jezus ziet,
 die vreest voor dood en duivel niet. 

4. Want nu de Heer is opgestaan,
 nu vangt het nieuwe leven aan,
 een leven door zijn dood bereid,
 een leven in zijn heerlijkheid.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Zingen: ‘Ik neem even de tijd’
1. Ik neem even de tijd 
 om met U te praten 
 even met U alleen 
 ik neem even de tijd 
 om bij U te zijn, Heer 
 niemand om me heen 
 
2. Ik neem even de tijd 
 om naar U te luist’ren 
 en stil te zijn voor U 
 ik neem even de tijd 
 om Uw stem te horen 
 Heer, ik luister nu 
 
 Spreek Heer, ik luister 
 uw dienstknecht hoort 
 spreek Heer, ik luister 
 ik luister naar Uw Woord 
 
3. Ik neem even de tijd 
 ik wil U aanbidden 
 God van liefde en trouw 
 ik neem even de tijd 
 omdat ik wil zeggen 
 dat ik van U hou 
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4. Ik neem even de tijd 
 om Uw Woord te lezen 
 dat U gegeven heeft 
 Ik neem even de tijd 
 zodat U kunt spreken 
 door Uw Woord dat leven geeft 
 
 Spreek Heer, ik luister … 
 
5. U neemt altijd de tijd 
 om naar mij te luist’ren, 
 er gaat nooit een moment voorbij 
 dat U even geen tijd heeft 
 want op elk moment, Heer 
 staat U klaar voor mij 
 
 Spreek Heer, ik luister … (2x)

Schriftlezing: Markus 16:1-7 NBV
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 641:
1. Jezus leeft en ik met Hem!
 Dood, waar is uw schrik gebleven?
 Hem behoor ik en zijn stem
 roept ook mij straks tot het leven,
 opdat ik zijn licht aanschouw,
 dit is al waar ik op bouw.

2. Jezus leeft! Hem is het rijk
 over al wat is gegeven.
 En ik zal, aan Hem gelijk,
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 eeuwig heersen, eeuwig leven.
 God blijft zijn beloften trouw,
 dit is al waar ik op bouw.

3. Jezus leeft! Hem is de macht.
 Niets kan mij van Jezus scheiden.
 Hij zal, als de vorst der nacht
 mij tenakomt, voor mij strijden.
 Drijft de vijand mij in ‘t nauw,
 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: Opw. 47 (‘Omdat Hij leeft’)
1. Omdat Hij leeft,
 ben ik niet bang voor morgen.
 Omdat Hij leeft,
 mijn angst is weg.
 Omdat ik weet,
 Hij heeft de toekomst.
 En het leven is
 het leven waard
 omdat Hij leeft.

Dankgebed

Inzameling van de gaven. Onderwijl zingen we: ‘Wij vieren feest’
  1e collecte bestemd voor de Diakonie
  2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

1. 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! 
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2. Hij heeft de dood overwonnen, 
 ons van de zonde bevrijd. 
 Hij stierf maar dit is het wonder: 
 Hij leeft in eeuwigheid 
 
3. Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
 prijs zijn grote naam. 
 En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning. 
 Jezus is opgestaan!

Zingen: Lied 634 (staande)
1. U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, U zij alle eer!
 Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
 om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
 U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
 U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, U zij alle eer!

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Gez. 456:3
3. Amen, amen, amen,
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Cristus onze Heer,
 Amen, God, uw Naam ter eer 

Koor zingt een lied onder het uitgaan van de kerk.

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	aflossing	en	onderhoud	kerkelijke	
gebouwen
Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

   De volgende Erediensten zijn: 
  Vanavond. Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
 Tweede Paasdag. Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. G.H. Labooy


