
Zingen Slotlied Lied 634: 1, 2 en 3 
1. U zij de glorie,   2. Zie hem verschijnen,   3. Zou ik nog vrezen, 

opgestane Heer,    Jezus, onze Heer,    nu Hij eeuwig leeft, 

U zij de victorie,    Hij brengt al de zijnen,   die mij heeft genezen, 

nu en immer weer.   in zijn armen weer.    die mij vrede geeft. 

 

Uit een blinkend stromen,  Weest dan volk des Heren,   In zijn goddelijk wezen, 

daalde d'engel af,   blijde en welgezind,    is zijn glorie groot; 

heeft de steen genomen,  en zegt telkens kere,    niets heb ik te vrezen, 

van 't verwonnen graf:   Christus overwint!    in leven en in dood. 

 

U zij de glorie,    U zij de glorie,    U zij de glorie, 

opgestane Heer,    opgestane Heer,    opgestane Heer, 

U zij de victorie,    U zij de victorie,    U zij de victorie, 

nu en immer meer.         nu en immer meer.         nu en immer meer. 

 

 

 

Heenzending en Zegen 
 

Amen van de gemeente op de dienst: 3x amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN BIJ DE UITGANG? 

 

De volgende Erediensten zijn op: 

01-04  om 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen                

02-04  om 09:30 uur  Voorganger ds. A.H. van Veluw             2e paasdag 

08-04  om 09:30 uur  Voorganger ds. A.H. van Veluw   

08-04  om 19:00 uur  Voorganger ds. G.H. Labooy                

LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 1 April 2018 

  Aanvang: 10:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Inge de Roon 

Organist: Jeroen van der Scheer  

m.m.v.: Sander Zwier, Gerko Paters en Judith Meuleman  

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 
Thema: ‘Ik geef je de toekomst’ 

 

 

 

 

 

Gezinsdienst 

Viering van het Paasfeest 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 7. Nu is op aard geen goede daad 

meer tevergeefs gedaan, 

want wat gij goed doet is als zaad, 

dat heerlijk op zal gaan. 

 

A 8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 

en die in zijn verrijzenis                   

alles herschapen heeft. 

 

 

Verkondiging 

 

 

Zingen: Lied 624 
1. Christus, onze Heer, verrees,  

   Halleluja!   

Heil'ge dag na angst en vrees, 

    Halleluja!      

Die verhoogd werd aan het kruis,  

   Halleluja,    

bracht ons in Gods vrijheid thuis,  

   Halleluja!   

       

 

2. Prijst nu Christus in ons lied,  3. Maar zijn lijden en zijn strijd, 

      Halleluja,        Halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt,   heeft verzoening ons bereid, 

Halleluja,           Halleluja! 

die aanvaardde kruis en graf,  Nu is Hij der heem'len Heer, 

   Halleluja,              Halleluja! 

dat Hij zondaars 't leven gaf,  Eng'len juub'len Hem ter eer, 

Halleluja!           Halleluja! 

 

 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

 

Inzameling van de gaven 1e collecte: Diaconie 

    2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 
 



 

van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. 

Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 

14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 

15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en 

zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik 

hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ 

(Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen 

naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn 

Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala 

ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat 

hij tegen haar gezegd had. 

 

 

Zingen: Lied 642  (in beurtzang) 
Allen 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. 

 

Vr.  2. Ik zeg het allen, en de mond 

+K van allen zegt het voort, 

tot over 't ganse wereldrond 

de nieuwe morgen gloort. 

 

M 3. Nu schijnt ons deze wereld pas 

der mensen vaderland: 

een leven dat verborgen was 

ontvangen we uit zijn hand. 

 

A 4. Tenonder ging de sterke dood, 

tenonder in de vloed; 

nu straalt ons in het morgenrood    

zijn toekomst tegemoet. 

 

Vr 5. De donk're weg die Hij betrad 

+K komt uit in 't hemelrijk, 

en wie Hem volgen op dat pad, 

worden aan Hem gelijk. 

 

M 6. Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 

getroost en wanhoop niet: 

een weerzien zonder einde zal 

verzoeten uw verdriet. 

 

Zingen voor de dienst 
Lied 601: Licht dat ons aanstoot in de morgen 

Opwekking 47: Omdat Hij leeft 

 

Woord van welkom 
 

Zingen: Psalm 145: 1 en 2 
1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 

ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 

van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 

van al de wondren die Gij hebt verricht, 

opdat men alom spreke van uw kracht, 

en roeme in uw overwinningsmacht. 

Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 

uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 

en juichend zal men overal bezingen 

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen terwijl de kinderen van groep 1 binnnen komen: ‘Weet je dat de lente komt’ 

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. 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 



Inleiding bij de dienst 

 

Gebed van verootmoediging 

 

Zingen: Hemelhoog 169 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans’ Jeruzalem; 

een heerlijk morgen licht breekt aan: 

de Zoon van God is opgestaan! 

 

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

Hij overwon, die sterke Held,  

Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 

want Hij is God, bekleed met macht! 

 

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan; 

Wie in ’t 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 

 

 

We kijken met de kinderen terug op het Paasproject tot nu toe  

 

en kijken wat de koffer nu brengt... 

 

 

De kinderen zingen solo: Oke4Kids 232 

Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft.  Hij heeft de dood overwonnen, 

Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.   ons van de zonde bevrijd. 

Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.   Hij stierf maar dit is het wonder: 

Jezus is opgestaan!      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!  
 

 

 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

De goede boodschap wordt verteld door de zandtovenaar 

 

Zingen: ‘Hij leeft’ van Elly en Rikkert 
1. Maria kwam bij het graf   

en huilde om haar heer. 

De grote steen was weggerold 

en Jezus was er niet meer. 

Maar een engel zei plotseling; 

Weet je niet meer   

wat Hij gesproken heeft? 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 

Hij leeft, Hij leeft! 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 

Hij leeft, Hij leeft! 

 

2. De discipelen waren zo moe. 

Ze treurden om de Heer. 

Waar moesten ze nu nog naar toe? 

Hun meester was er niet meer. 

Maar Maria riep plotseling; 

Hij heeft gedaan 

wat Hij gesproken heeft! 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 

Hij leeft, Hij leeft! 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 

Hij leeft, Hij leeft! 

 

Schriftlezing: Johannes 20: 1-18 (gelezen door de leiding van de nevendienst) 
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala 

bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2 Ze liep snel 

terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben 

de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 

Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de 

andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog 

zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later 

kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag 

dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold 

op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen 

was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen 

dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis. 

 

11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar 

zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind  


