
 
 
Zingen Psalm 150: 1 en 2 
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. 
 
Gebed  
Inzameling van de gaven.    1e collecte voor: Diaconie 
     2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied Opw. 334 
1.Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.     2.Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
waar U bent zal de nacht verdwijnen  Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons  door het bloed mag ik U toebehoren 
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons  leer mij, toets mij Uw stem wil ik hore 
schijn in mij, schijn door mij (refrein)  schijn in mij, schijn door mij (refrein) 
 
   
Refrein 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 

3.Staan wij oog in oog met U Heer 
daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar word U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
schijn in mij, schijn door mij (refrein) 
 
 
Zegen (3x amen) 
 

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

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
De volgende Erediensten zijn: 
2 april om 9.30, voorganger ds. A.H. van Veluw, Paaszangdienst 
8 april om 9.30, voorganger ds. A.H. van Veluw 
 
 
 

        LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 1 april 2018 

1e paasdag 
  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: Ds. H.J. van Maanen 
Ouderling van dienst: André Heldoorn 

             Organist: Martien van der Knijff 
Koster: Gert en Jeanet 

  
Zingen voor de dienst 
U zij de glorie (Hemelhoog 200) 
Christus, onze Heer, verrees (Lied 624: 1, 2 en 3) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied 642: 1,4,5 en 8 
1.Ik zeg het allen, dat Hij leeft,   4.Tenonder ging de sterke dood, 
dat Hij is opgestaan,      Tenonder in de vloed; 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft   nu straalt ons in het morgenrood 
waar wij ook staan of gaan.    zijn toekomst tegemoet. 
 
5.De donk’re weg die Hij betrad   8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
komt uit in 't hemelrijk,    de Heer die eeuwig leeft 
en wie Hem volgen op dat pad,   en die in zijn verrijzenis 
worden aan Hem gelijk.    alles herschapen heeft. 
    
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 22: 10 en 11 
10.Want geenszins achtte mij de Heer gering, 
die lag vernederd in vernedering. 
Hij heeft mijn leven aan vernietiging 
niet prijsgegeven ! 
Hij heeft zijn aanschijn over mij verheven 
en op mijn woord, dat met geween en klagen 
oprees tot Hem om zijne hulp te vragen, 
heeft Hij gehoord ! 
 
 
11. Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing: 
laat mij vergelden al wat ik ontving. 
Laat mij U loven in de grote kring 
van die U vrezen ! 
Gij needrig volk, gij zult gezeten wezen 
aan een festijn ! Die God zoekt, moet Hem prijzen! 
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen, 
die eeuwig zijn. 
 
 
 



 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Lied 903: 1, 2 en 3 
1. Zou ik niet van harte zingen   2. Als een vogel, die zijn tere 
Hem die zozeer mij verblijdt?   jongen met de vleugels dekt, 
Want ik zie in alle dingen    zo houdt over mij de Here 
niets dan zijn genegenheid.    zijn beschuttende arm gestrekt. 
Is de hartslag van het leven    Alles wendt Hij mij ten goede, 
niet de liefde van de Heer?    Hij is bij mij nacht en dag, 
Liefde draagt hen meer en meer,   ja, van voor ik 't licht nog zag, 
die in dienst van Hem zich geven.   ben ik veilig in zijn hoede. 
Alle dingen hebben tijd,    Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid.   maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
 
3.In het duister van de tijden 
ben ik nooit alleen geweest, 
want God gaf mij ten geleide 
op mijn wegen woord en Geest. 
Ja, de Heer doet mij geloven, 
Hij ontstak in mij het licht 
van het innerlijk gezicht, 
dat zal dood noch duivel doven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
Gebed  
 
Lezen Mattheus 28:1-20 
1Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, 
kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2Plotseling begon de 
aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar 
het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3Hij lichtte als een bliksem en 
zijn kleding was wit als sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen als dood 
neer. 5De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat 
jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij 
gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7En ga nu snel naar 
zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij 
gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’ 

8Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te 
gaan vertellen. 9Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen 
op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10Daarop zei Jezus: ‘Wees 
niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze 
mij zien.’ 11Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar 
de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. 12Die 
vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven 13en 
hun op te 
dragen:  
 

 
 
 
 
‘Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en hebben hem heimelijk 
weggehaald terwijl wij sliepen.” 14En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij 
hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.’ 15Ze namen 
het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet 
dit verhaal onder de Joden de ronde. 
16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17en 
toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18Jezus kwam op 
hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19Ga dus 
op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle 
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
 
 
1 Korinthe 15:1-8 
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 versche-
nen en daarna aan alle apostelen. 8Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan 
het misbaksel dat ik was. 
 
 
 
Zingen Psalm 136: 1, 5 en 6 
1. Looft den Heer, want Hij is goed, 5. Die Egypte sloeg met rouw, 
trouw in alles wat Hij doet.   toonde Israël zijn trouw. 
Want zijn goedertierenheid   Hij bevrijdt met sterke hand. 
zal bestaan in eeuwigheid.   Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

6. Die de grote Schelfzee spleet,  13. Aan den God des hemels zij 
Israël ontkomen deed.   eer en dank en heerschappij, 
Looft den Heer, Hij gaat ons voor,  want zijn goedertierenheid 
Hij is trouw de eeuwen door.  zal bestaan in eeuwigheid. 

 
 
 
Verkondiging 
 
 
 


