
 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Stichting Yad l'ami 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

 

Zingen Slotlied: HemelHoog 450: 1, 2 en 4 

1. In Gods overwinning  2. Als een machtig leger, 

trekken wij ten strijd.    vol van Geest en kracht, 

Samen in zijn leger,    gaan wij achter Jezus, 

Hem ten dienst gewijd.   die ons 't leven bracht. 

Christus, onze Koning,   Nergens heerse tweedracht. 

stelt Zich aan het hoofd.   Eén geloof, één Heer, 

Hij heeft ons de zege     )   één in hoop en liefde,     ) 

in de strijd beloofd.         )2x   juichend Hem ter eer.       )2x 

 

4. Volg uw Meester, kind'ren, 

sluit u vast aaneen. 

Hef het schild als pijlen 

suizen om u heen. 

Hem zij eer, aanbidding, 

roem en heerlijkheid. 

Zingen wij tot glorie       ) 

Hem in eeuwigheid.        )2x 

 

 

Zegen  (3x Amen,gezongen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op:           

15-04-2018 09:30 uur Voorganger: ds. A.H. van Veluw 

15-04-2018 19:00 uur Voorganger: ds. G.H. Labooy  

23-04-2018 09:30 uur Voorganger: ds. A.H. van Veluw 

24-04-2018 19:00 uur Voorganger: ds. G.H. Labooy       

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zonsdag 8 April 2018 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy  

 Ouderling van dienst: Henri Boer 

Organist: Martien van der Knijff 

            Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

 

Thema: ‘Waarlijk Opgestaan’ 

 

We zingen voor de dienst 

Lied 314: Here Jezus om uw Woord 

HemelHoog 171: Geprezen zij de Heer 

 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 117 op de wijze van Taizè (Hemelhoog 34) 

4x in het Nederlands, daarna 3x in het Latijn 

 

 
 

Stil gebed   

 

Bemoediging en groet 

 

 

Inleiding bij de dienst 

 

 

 



 

Zingen als Geloofsbelijdenis: HemelHoog 344 (staande)  

"k Geloof in God, Hij is mijn Vader,  

almachtig Koning op zijn troon.  

Schepper van hemel en van aarde  

en in zijn eengeboren Zoon,  

die ik als mijn Verlosser eer  

in Jezus Christus, onze Heer.  

 

'k Geloof dat Hij ten derde dage  

weer opgestaan is uit de dood,  

is naar de hemel opgevaren,  

zit aan de rechterhand van God.  

Vanwaar Hij met bazuingeschal  

eenmaal ten oordeel komen zal  

 

Ook wordt de Geest door mij beleden.  

'k Geloof een kerk die God ons geeft  

ware gemeenschap van de heil'gen,  

dat God mijn zonden steeds vergeeft,  

mijn lichaam van de dood bevrijdt  

en dat ik leef in eeuwigheid " 

 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Daniël 12: 1-4 

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. 

Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. 

In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend. 2 Velen van 

hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, 

anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. 3 De verlichten zullen 

stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben 

gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. 4 Maar houd deze woorden geheim, 

Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal 

toenemen.’ 

 

Schriftlezing: Johannes 20: 1-10  

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. 

 
 

Zingen Lied 623: 1 en 2 

1. O hart, spring op vol vreugde,  2. Hij was door steen omstoten, 

want dit is ongehoord:   maar heeft op deze dag 

God heeft de dood beteugeld,   zijn grafsteen weg gestoten 

zijn grote dag breekt door!   en heel de schepping lacht! 

Mijn Heer was weggebracht   Hoe vrolijk treedt Hij aan, 

naar wat ons allen wacht,   zwaait met zijn zegevaan; 

waar ieder mensenkind   bij ’t opgaan van de zon 

zijn laatste rustplaats vindt.   vocht Hij en overwon! 

 
Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 20-22  

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 21 Zoals 

de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door 

een mens. 22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend 

worden gemaakt. 

 
Zingen Lied 623: 7 en 8 

7. Ik ben voorgoed verbonden  8. Tot in de zaal der ere 

met Christus, die als hoofd    volg ik Hem op de voet. 

mij als één van zijn leden    Ik hoef nooit om te keren, 

voor altijd trouw belooft.    ook niet bij tegenspoed. 

Al trekt Hij door de dood,    Want hoe de wereld woedt, 

tot in de diepste nood,    mijn Heiland maakt het goed, 

tot in de zwartste hel     gaat voor mij uit als schild. 

blijft Hij mijn metgezel.    De storm heeft Hij gestild. 

 
 
Verkondiging 

 

 

Zingen Lied 637: 1, 3, 4 

1. O vlam van Pasen, steek ons aan,   3. De oude nacht voorgoed gedood, 

 de Heer is waarlijk opgestaan!   de toekomst kleurt de morgen rood; 

 De Zoon, voor wie het duister zwicht,  ziehier hoe God vergevend is 

 de Zoon is als de zon, zo licht!   en hoe zijn liefde levend is. 

 

4. Ziehier het licht van lange duur, 

 ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 

 o vlam van Pasen, steek ons aan – 

 de Heer is waarlijk opgestaan! 

 

 


