
PAASZANGDIENST !!
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op Tweede Paasdag, 
maandag 22 april 2019 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Corry Zwier
Organist: dhr. Henk van der Weerd
M.m.v. een aantal blazers
Kosters:Jan en Berta Aarten

    Thema: ‘Jubel het uit!’
Zingen voor de dienst:
- HH 169 (‘Daar juicht een toon’)
- Lied 624 (‘Christus, onze Heer, verrees’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 118:1,9
1. Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen,
 zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Dit zij het lied der priesterkoren:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 575:1,6
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.

Zingen: Lied 619
1. Lof zij God in de hoogste troon,
 lof zij zijn eengeboren Zoon,
 die voor ons droeg der zonde loon.
 Halleluja, halleluja, halleluja!

3. De engel sprak: Houdt moed, vreest niet,
 ik ken de bron van uw verdriet:
 gij zoekt uw Heer, Hij is hier niet.
 Halleluja, halleluja, halleluja!

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.

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.

2. Des morgens op de derde dag,
 toen voor het graf de steen nog lag,
 verrees de Heer op Gods gezag.
 Halleluja, halleluja, halleluja!

4. Hij is verrezen en Hij leeft.
 De dood heeft voor het eerst gebeefd.
 Komt, ziet waar Hij gelegen heeft.
 Halleluja, halleluja, halleluja!



5. Nu bidden wij U, Zoon van God,
 omdat Gij opstond uit de dood,
 geef ons nu uw genade groot,
 halleluja, halleluja, halleluja!

Gebed

Zingen Kinderlied: 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 Kinderlied: HH 170:1,2,4,5,7
Refrein:
 De Heer is waarlijk opgestaan
 Halleluja!

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

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

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

Schriftlezing: Johannes 20:19-31 en 21:24-25
19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze 
hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in 
hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij hun 
zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog 
eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend 
ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige 
Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie 
ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
24Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus 
kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ 
zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn 
vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 
26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook 
bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens 
jullie vrede!’ zei hij, 27en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier 
en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, 

6. opdat wij, vrolijk en bevrijd,
 lofzingen in der eeuwigheid
 uw lieve naam gebenedijd.
 Halleluja, halleluja, halleluja!

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

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



maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: 
‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
30Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet 
in dit boek staan, 31maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de 
messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.
24Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft 
opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 25Jezus heeft nog 
veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden,
zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven 
moesten worden.

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

Verkondiging 

Zingen: HH 728
Refrein:
 Jezus leeft in eeuwigheid.
 Zijn sjaloom wordt werk’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. 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.

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

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



Dankgebed

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

Zingen: HH 171
1. Geprezen zij de Heer 
 die eeuwig leeft,
 die vol ontferming ieder troost
 en alle schuld vergeeft,
 die heel het aards 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:

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: 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!

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 zijn vastgesteld voor zondag 28 April
  Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. H. Engelsma te Wijnjewoude
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen

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


