
  PAASFEEST !
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op Eerste Paasdag, 
zondag 21 april 2019 om 8.45 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Wim Last
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

   Thema: ‘Maria, waarom huil je?’
Zingen voor de dienst:
- Lied 624 (‘Christus, onze Heer, verrees’)
- Gez. 221 (‘Wees gegroet gij eersteling der dagen’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 149:1,2,5
1. Halleluja! laat opgetogen
 een nieuw gezang den HEER verhogen.
 Laat allen die Gods naam belijden
 zich eensgezind verblijden.
 Volk van God, loof Hem die u schiep;
 Israël, dank Hem die u riep.
 Trek, Sion, in een blijde stoet
 uw Koning tegemoet.

5. Nu zal, gelijk er staat geschreven,
 Gods volk in volle vrede leven.
 De boze vijand is verslagen.
 Prijs ‘s HEREN welbehagen!
 Na het duister der wereldnacht
 blinkt de luister van Gods geslacht.
 Hemel en aarde stemmen saam
 en prijzen ‘s HEREN naam.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Zingen: HH 170 (refrein: allen; coupletten: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6v, 7a.
Refrein:
 De Heer is waarlijk opgestaan,
 Halleluja!

1. Jezus deed de dood teniet,
 zing daarom het hoogste lied.
Refrein:

2. Laat het een hoge feestdag wezen.
 De naam des HEREN wordt geprezen
 met het aloude lied der vaadren.
 De heilge reien naadren.
 En zo danst in het morgenlicht
 heel Gods volk voor zijn aangezicht
 en slaat de harp en roert de trom
 in ‘s HEREN heiligdom.

2. Vrouwen uit Jeruzalem,
 kwamen vroeg en zochten Hem
Refrein: 



3. En hoe groot was hun verdriet,
 want zij vonden Jezus niet.
Refrein:

5. Denkt toch aan zijn eigen woord,
 dat gij vroeger hebt gehoord.
Refrein:

7. Zoekt Hem bij de doden niet,
 maar zingt mee het hoogste lied.
Refrein:

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

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 opgestaan.

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

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.

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

Schriftlezing: Johannes 20:11-18 (NBV)
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, 

4. Maar een engel sprak hen aan:
 ‘Die gij zoekt is opgestaan’.
Refrein:

6. Hij, die grote mensenzoon,
 gaat door ‘t graf heen naar zijn troon.
Refrein:



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: 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!

Gedicht: ‘Maria, waarom huil je?’ door Inge van Veluw
Maria, waarom huil je,
waarom zing jij geen lied?
Maria, waarom schuil je
en koester je verdriet?

Maria, waarom ben je
voor duivelen weer bang?
Maria, daarvoor ken je
de Meester toch te lang!

Maria, waarom sta je
verslagen, moe en mat?
Maria, waarom ga je
niet juichend naar de stad?

2. De dicipelen 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!’
Refrein:

Maria, waarom zucht je
en sta je daar alleen?
Maria, waarom vlucht je,
maar weet je niet waarheen?

Maria, waarom ween je,
zie jij het graf dan niet?
Maria, zegt de steen je
niet wat er is geschied?

Maria, waarom meen je
dat Hij is heengegaan?
Maria, waarom ween je?
De Heer is opgestaan!



Maria, Hij is bij je,
niet ver bij je vandaan:
Maria, Hij verschijnt je
en noemt je bij je naam!

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor de Diakonie
     2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Zingende Gezegend 158 (melodie: Gez. 304)
1. Het graf is leeg - Christus is opgestaan!

Nu kan het leven lachend nieuw beginnen!
 De hemel zweeg - nu kondigt God ons aan
 het licht dat elke nacht zal overwinnen:
 het rijk dat is en komen zal, weldra -
 halleluja!

2. De aarde beeft - God zelf schuift aan de kant 
 de grafsteen die zijn woord heeft doodgezwegen.
 De Vader geeft zijn Zoon de rechterhand
 en geen soldaat, geen legioen houdt tegen
 het rijk dat is en komen zal, weldra -
 halleluja!

3. Gezegend, Heer, gezegend zij uw licht!
 Gij hebt de dood het laatste woord ontnomen,
 en meer en meer zien wij uw aangezicht
 nu Gij ons leven tot uw licht laat komen:
 het rijk dat is en komen zal, weldra -
 halleluja!

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

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

   Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

   De volgende Erediensten zijn:
1e paasdag aanvang: 10.30 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen(gezinsdienst)
                    aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
2e paasdag aanvang:  9.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw


