
          LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
    Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 21-04-2019 
       Aanvang: 10.30 uur 
          
       

 
 
 
 
               
 

1e paasdag 
God kiest voor jou! Kies jij voor Hem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
       
      Voorganger: ds. H.J. van Maanen  
      Ouderling van dienst: dhr. Bert Brink  

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 
Organist: Jaap de Kok 

      Met medewerking van: het kinderkoor van 
       de Hoeksteen o.l.v. Jantien Westendorp.    
        en GO(U)D  
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Zingen voor de dienst 
‘Weet je dat de lente komt’ (OTH 2015 – 437) 
‘Christus, onze Heer, verrees’ (LB 624) 
 
Mededelingen 
 
Aanvangslied Opwekking 575 
1. Jezus alleen, ik bouw op Hem. 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem,	 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 

2.  Jezus alleen werd mens als wij 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
En door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 

3. Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

4. Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
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Stil gebed / Bemoediging / Groet 
 
Kinderen van groep 1 komen binnen,  
ondertussen zingen we OpwekkingKids 232 
Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft. 
Wij vieren feest 
om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft. 
Jezus is opgestaan! 
Hij heeft de dood overwonnen, 
ons van de zonde bevrijd. 
Hij stierf, maar dit is het wonder: 
Hij leeft in eeuwigheid! 
Dus zing ik: 
Halleluja, prijs de Heer! 
Prijs zijn grote naam! 
En zing ik: 
Halleluja, prijs de grote Koning! 
Jezus is opgestaan! 
 
Leefregel  
 
Zingen Opwekking 599 
1. Nog voordat je bestond      2. En wat je nu ook doet, 

kende Hij je naam.           zijn liefde blijft bestaan. 
Hij zag je elk moment         Ook niets wat jij ooit deed, 
en telde elke traan.          verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je hield,        Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon.        gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar      En nu is alles klaar 
totdat je komt.             wanneer jij komt. 

 
Refrein 
Kom tot de Vader,             
kom zoals je bent.             
Heel je hart, al je pijn           
is bij Hem bekend.            
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 
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Gebed 
 
Schriftlezing: Lukas 24:1-10 
241Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren 
naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2Bij het graf 
gekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold,3en  
toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus  
niet. 4Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee 
mannen in stralende gewaden bij hen. 5Ze werden door schrik bevangen 
en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: 
‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? 6Hij is niet hier, hij is uit de 
dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea 
was: 7de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest 
gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8Toen herinnerden ze 
zich zijn woorden. 9Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en 
aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 10De vrouwen die 
het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder 
van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze 
vertelden de apostelen wat er was gebeurd. 
 
Zingen Op Toonhoogte 433 
1. Maria kwam bij het graf            Refrein: 

en huilde om haar Heer             Hij is opgestaan 
de grote steen was weggerold          Hij is opgestaan 
en Jezus was er niet meer            Hij leeft Hij leeft! 
maar een engel zei plotseling 
weet je niet meer wat Hij gesproken heeft 

 
2.De discipelen 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 
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Zingen De steen is weg (Elly & Rikkert) 
                       Refrein: 
1. Een steen op het graf          De steen is weg (2x)   

Die kan er niet af            De weg is vrij (2x) 
Iedereen treurt             Het graf is leeg (2x) 
Maar kijk 'es wat er is gebeurd     De pijn voorbij (2x) 

                    Want Jezus leeft 
                    En de steen is weg weg 

2. Een steen op mijn hart         Helemaal weg 
Zo zwaar en zo zwart 
Het komt nooit meer goed 
Maar kijk 'es hier wat Jezus doet 

  Refrein 
 
 
Verkondiging 
 
 
Zingen Opwekking 645 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
 
Refrein                 Brug 
Want met heel mijn gezin       Vader God, Vredevorst, 
dien ik U Heer.            Wonderbare Raadsman, 
Want met heel mijn gezin       Majesteit, toegewijd 
wil ik leven tot uw eer,        willen wij U volgen. 
vandaag. 
 
Gebed 
 
 
Collecte:   1e collecte Diaconie 
        2e collecte Pastoraat en Eredienst 
 
We luisteren naar het lied ‘Uw genade is mij genoeg’ (Opw. 614) 
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Zingen Op Toonhoogte 395 
Refrein: 
  Jezus leeft in eeuwigheid, 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
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 2 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
Zegen  
 
Zingen lied:  (OpwKids 185) 
1.de Here zegent jou 

en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 

 
2. De Here zegent u 

en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven 
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Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang? 
 
 
 

De volgende erediensten zijn op: 
1e paasdag 21 april 19.00 uur. Voorganger: ds. G.H. Labooy 

2e paasdag 22 april 09.30 uur. Voorganger: ds. A.H. van Veluw: 
                                                paaszangdienst 


