
  PAASZANGDIENST !!
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op Tweede Paasdag, 
maandag 2 april 2018 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: Mevr. Stijnie Bartelink
Organist: Martien van der Knijff
Cellist: Ardie van der Knijff
Kosters: Richard en René

  Thema: ‘als uw mond belijdt en uw hart gelooft´

Zingen voor de dienst:
- Lied 637 (‘O vlam van Pasen, steek ons aan’)
- Oefenlied: Lied 623:1,2,6,7,8 (‘O hart, spring op vol vreugde’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 118:5,9
5. De HEER is mij tot hulp en sterkte,
 Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
 Hij is het, die mijn heil bewerkte.
 Ik loof den HEER mijn leven lang.
 Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
 nu Hij de zege heeft gebracht:
 Gods rechterhand doet grote dingen,
 Gods rechterhand heeft grote kracht!

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 630
1. Sta op! Een morgen ongedacht,
 Gods dag is aangebroken,
 er is in één bewogen nacht
 een nieuwe lente ontloken.
 Het leven brak door aarde en steen,
 uit alle won-deren om u heen
 spreekt, dat God heeft gesproken.

3. Al wat ten dode was gedoemd
 mag nu de hoop herwinnen;
 bloemen en vogels, alles roemt
 Hem als in den beginne.
 Keerde de Heer der schepping weer,
 dan is het tevergeefs niet meer
 te bloeien en te minnen.

Zingen: Opw. 44

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
 open uw dode oren;
 kom uit het graf dat u omsluit,
 kom uit en word geboren!
 Toen heeft zich in het vroegste licht
 de nieuwe Adam opgericht,
 ons allen lang tevoren.

9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
 juicht nu met ons en weest verblijd.
 O God, geef thans uw gunstbewijzen,
 geef thans het heil door ons verbeid.
 Gezegend zij de grote koning
 die tot ons komt in ‘s HEREN naam.
 Wij zeegnen u uit ‘s HEREN woning,
 wij zegenen u al tezaam.

4. Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
 de schoot van ‘t graf ontkomen.
 De morgen is vol nieuw geluid,
 werp af uw boze dromen.
 Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
 is voor het lichaam nu vrij baan
 naar een bestaan volkomen.



1. Geprezen zij de Heer,
 die eeuwig leeft.
 Die vol ontferming ieder troost 
 en alle schuld vergeeft.
 Die heel het aard gebeuren
 vast in handen heeft.

Refrein:
 Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
 zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
 Halleluja. Geprezen zij het Lam,
 dat de schuld der wereld op zich nam.

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
 dat uitstraalt van het kruis,
 dat eens voor ons werd opgericht.
 En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
Refrein:(2x)

Zingen: Opw. 47 (2x Nederlands)
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.

Zingen: Lied 624
1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
 Heilge 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,
 haleluja,
 die in heerlijkheid gebiedt,
 halleluja,
 die aanvaardde kruis en graf,
 halleluja,
 dat Hij zondaars ‘t leven gaf,
 halleluja!

Gebed

Zingen: Lied 623:1,2,6,7,8
1. O hart, spring op vol vreugde,/want dit is ongehoord:
 God heeft de dood beteugeld,/zijn grote dag breekt door!
 Mijn Heer was weggebracht/naar wat ons allen wacht,
 waar ieder mensenkind/zijn laatste rustplaats vindt.

2. Verdreven is de schaduw 
 van de nacht.
 En wie Hem aanvaarden wil 
 wordt eens veilig thuis gebracht.
 Voor Hem geldt ook dit wonder:
 alles is volbracht.
Refrein:

3. Maar zijn lijden en zijn strijd,
 halleluja,
 heeft verzoening ons bereid,
 halleluja!
 Nu is Hij der heemlen Heer,
 halleluja!
 Englen juublen Hem ter eer,
 halleluja!



2. Hij was door steen omsloten,
 maar heeft op deze dag
 zijn grafsteen weg gestoten
 en heel de schepping lacht!
 Hoe vrolijk treedt Hij aan,
 zwaait met zijn zegevaan;
 bij ‘t opgaan van de zon
 vocht Hij en overwon!

 

Schriftlezing: Lukas 24:33-35 en Romeinen 10:9-11 (NBV)
33Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen 
aantroffen, 34die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij 
is aan Simon verschenen!’ 35De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd 
was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

9Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de 
dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 10Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig 
worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. 11Want de Schrift zegt: 
‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’

Zingen: Lied 642:1,2,4,5,8
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.

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

Verkondiging 

Ardie en Martien van der Knijff spelen:
Adagio en Allegro uit de Sonate in E minor Op. 1 nr 2
Benedetto Marcello (1686-1739)

7. Ik ben voorgoed verbonden
 met Christus, die als hoofd,
 mij als één van zijn leden
 voor altijd trouw belooft.
 Al trekt Hij door de dood,
 tot in de diepste nood,
 tot in de zwartste hel
 bijft Hij mijn metgezel.

2. Ik zeg het allen, en de mond
 van allen zegt het voort,
 tot over ‘t ganse wereldrond
 de nieuwe morgen gloort.

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

6. Nu kan ik vrijuit lachen, 
 ook als de wereld woedt.
 Want zij verspilt haar krachten
 aan louter overmoed.
 Hoe sterk ook haar verweer,
 zij heeft geen tanden meer.
 De nacht is mij een licht,
 de dood een licht gewicht.

8. Tot in de zaal der ere 
 volg ik Hem op de voet.
 Ik hoef nooit om te keren, 
 ook niet bij tegenspoed.
 Want hoe de wereld woedt, 
 mijn Heiland maakt het goed,
 gaat voor mij uit als schild. 
 De storm heeft Hij gestild.



Zingen: HH 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 opgesteen!

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.

Zingen: Opw. 430
 Heer, ik prijs uw grote naam./Heel mijn hart wil ik U geven.
 Want U bent de weg gegaan /die mij redding bracht en leven.

 U daalde neer van uw troon / om mens te zijn.
 Van de stal naar het kruis / droeg U mijn pijn.
 Van het kruis naar het graf./ Uit het graf weer opgestaan.
 Heer, ik prijs uw grote naam.

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor de Diakonie
     2e collecte voor 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!

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)
Orgel- en Cellospel

De collecte bij de uitgang is bestemd voor Aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen
   Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

  De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 8 April 2018
   Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw
   Aanvang: 19.00 uur voorganger:ds. G.H. Labooy

2. Geen graf hield 
 Davinds Zoon omkneld,
 Hij overwon die sterke held.
 Hij steeg uit graf door eigen kracht,
 want Hij is God, bekleed met macht!

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

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!


