
   PAASFEEST !
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
Eerste Paasdag, zondag 1 april 2018 om 8.45 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Jet Roetman
Organist: dhr. Henk van der Weerd
M.m.v. enkele trompettisten
Kosters: Gert en Jeanet Kragt

Thema: ‘Het graf is leeg’

Zingen voor de dienst:
- Lied 624 (‘Christus, onze Heer, verrees’)
- HH 169 (‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 146:1
1. Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
 zing die u het leven geeft.
 Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
 zing voor Hem zolang gij leeft.
 Ziel, gij zijt geboren tot
 zingen voor den HEER uw God.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 575:1,2,5,6
1. Jezus, leven van ons leven,
 Jezus, dood van onze dood,
 Gij hebt U voor ons gegeven,
 Gij neemt op U angst en nood,
 Gij moet sterven aan uw lijden
 om ons leven te bevrijden.
 Duizend, duizendmaal, o Heer,
 zij U daarvoor dank en eer.

5. Koning tot een spot getekend
 met een riet en doornenkroon,
 bij de moordenaars gerekend
 overstelpt met smaad en hoon,
 opdat naar uw welbehagen
 wij de kroon der ere dragen.
 Duizend, duizenmaal, o Heer,
 zij U daarvoor dank en eer.

2. Gij die alles hebt gedragen
 al de haat en al de hoon,
 die beschimpt wordt en geslagen,
 Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
 als de minste mens gebonden,
 aangeklaagd om onze zonde.
 Duizend, duizendmaal, o Heer,
 zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens,
 die de dood zijt doorgegaan,
 die Uzelf ons hebt gegeven
 ons in alles bijgestaan,
 dank voor wat Gij hebt geleden,
 in uw kruis is onze vrede.
 Voor uw angst en diepe pijn
 wil ik eeuwig dankbaar zijn.



Gedicht: ‘Wij zullen leven, God zij dank’
1. Wij zullen leven, God zij dank,
 genoemd als dochters en als zonen,
 de erfgenamen van een land
 dat nooit meer vruchteloos verzandt,
 waar onrecht nimmer zal wonen.

2. Niet meer zijn wij door angst geknecht
 en aan de dood zijn wij ontheven.
 Nu wordt uw Geest op ons gelegd,
 in vrijheid brengt Gij ons terecht.
 Een nieuwe naam is ons gegeven.

3. Verheugd herkennen wij uw naam,
 roepen u aan als onze Vader.
 Uw hart spreekt onze harten aan,
 uw aangezicht doet ons bestaan.
 In Christus komt Gij zelf ons nader.

4. In dood gedompeld waren wij,
 nu met Hem stralend nieuw verschenen!
 Geen rouw om het bestaan, maar blij
 bekleed met Hem: de weg is vrij,
 de nacht is voor het licht verdwenen.

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.

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

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

Schriftlezing: Johannes 20:1-18 (NBV)
1Vroeg 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. 2Ze 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.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op 
weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, 
sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de 
linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus 
en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die 

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

8. ‘t Is feest, omdat Hij bij ons is,
 de Heer die eeuwig leeft
 en die in zijn verrijzenis
 alles herschapen heeft.



Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een 
andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen 
was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet 
begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis.
11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 
12en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en 
een bij het voeteneind 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.’ 14Na 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.’ 16Jezus 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.’ 18Maria 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: HH 182 
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?’
Refrein:
 Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
 Hij leeft, Hij leeft.
 Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
 Hij leeft, Hij leeft.

Verkondiging 

Zingen: HH 728
Refrein:
 Jezus leeft in eeuwigheid.
 Zijn sjaloom wordt wer’lijkheid.
 Alle dingen maakt Hij nieuw.
 Hij is de Heer van mijn leven.

1. Straks als er een nieuwe dag begint,
 en het licht het van het duister wint,
 mag ik bij Hem binnengaan,
 voor zijn troon gaan staan,
	 hef	ik	daar	mijn	loflied	aan:
Refrein:

2. De dicipelen waren zo moe;
 ze treurden om de Heer.
 Waar moesten ze nu naar toe?
 Hun meester was er niet meer.
 Maar Maria riep plotseling:
 ‘Hij heeft gedaan
 wat Hij gesproken heeft!’
Refrein:



2. Straks wanneer de grote dag begint,
 en het licht voor altijd overwint,
 zal de hemel opengaan,
 komt de Heer er aan ,
	 heffen	wij	dit	loflied	aan:

Refrein:
 Jezus komt in heerlijkheid.
 Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
 alle dingen maakt Hij nieuw.
 Hij is de Heer van ons leven.

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte Diakonie
     2e collecte Pastoraat en Eredienst
Zingen: Lied 634
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: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	Aflossing	en	onderhoud	kerkelijke	
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

    De volgende Eredienst is vanavond 
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J. Maanen
      2e Paasdag (Paaszangdienst)
   aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw


