
    M 3. Nu schijnt ons deze wereld pas       Vr 4. Tenonder ging de sterke dood, 

der mensen vaderland:    tenonder in de vloed; 

een leven dat verborgen was   nu straalt ons in het morgenrood    

ontvangen we uit zijn hand.    zijn toekomst tegemoet. 

 

    M 5. De donk're weg die Hij betrad       Vr 6. Wees nu wie rouw draagt, eens voor al 

 komt uit in 't hemelrijk,    getroost en wanhoop niet: 

en wie Hem volgen op dat pad,   een weerzien zonder einde zal 

worden aan Hem gelijk.    verzoeten uw verdriet. 

 

 Allen 7. Nu is op aard geen goede daad   Allen 8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 

meer tevergeefs gedaan,    de Heer die eeuwig leeft 

want wat gij goed doet is als zaad,   en die in zijn verrijzenis                   

dat heerlijk op zal gaan.   alles herschapen heeft. 

 

Pastorale mededelingen  

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied: Hemelhoog 200 

1. U zij de glorie, opgestane Heer,   2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer.  Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer. 

Uit een blinkend stromen    Weest dan, volk des Heren,  

daald' een engel af,     blijd’ en welgezind, 

heeft de steen genomen    en zegt telkenkere: 

van't verwonnen graf.    ‘Christus overwint!’ 

U zij de glorie, opgestane Heer,   U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer.  U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot 

niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 

 

 

 

 
Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

De volgende Eredienst is op  

22-04 om 09:30 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw                      Paaszangdienst 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 21 april 2019 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Wim Last 

Organist: Martien van der Knijff 

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt  

 

Thema: ‘Pasen!’ 

Zingen voor de dienst 

Lied 624:  Christus onze Heer verrees  

Opwekking 640:  Ik hef mijn ogen op naar de bergen 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Hemelhoog 169 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem         2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld 

die galmt door gans Jeruzalem;            Hij overwon, die sterke held. 

een heerlijk morgenlicht breekt aan:            Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht 

de Zoon van God is opgestaan!            want Hij is God, bekleed met macht! 

 

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan          4. Want nu de Heer is opgestaan 

want alles, alles is voldaan;             nu vangt het nieuwe leven aan. 

wie in geloof op Jezus ziet,             Een leven door zijn dood bereid 

die vreest voor dood en duivel niet.            een leven in Zijn heerlijkheid! 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed van toenadering 

 

Zingen Psalm 150a: 1, 2, 3 en 4 

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat juub’len het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 



4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!  

 

We brengen ons te binnen de viering van het Heilig Avondmaal; we reiken nog even 

terug naar het kruis van Jezus, dat deze Paas-overwinning heeft bewerkt. 

 

Matthëus 26:26-29 (We gaan staan) 

26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood 

en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27 En hij 

nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink 

allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt 

vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer 

van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw 

van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 

 

Zingen als geloofsbelijdenis: Hemelhoog 523  (staande) 

1. Ik geloof in God de Vader  2. Ik geloof in Jezus Christus  

die een bron van vreugde is,   die voor ons ter wereld kwam. 

louter goedheid en genade,   Zoon van God en Zoon des Mensen 

licht in onze duisternis.   goede Herder, Offerlam. 

Hij, de Koning van de kosmos,  Door te lijden en te sterven 

het gesternte zingt zijn eer   groot is het geheimenis 

heeft uit liefde mij geschapen  schenkt Hij mij het eeuwig leven, 

en tot liefde keer ik weer.   dat uit God en tot God is. 

  

3. Ik geloof dat mijn Verlosser, door de dood is heengegaan 

en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan. 

Door het brood - dit is mijn lichaam - door de wijn - dit is mijn bloed - 

geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Hosea 6: 1-6  

1‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen; de 

hand die sloeg, zal ons verbinden. 2 Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag 

doet hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven. 3 Dan zullen wij hem kennen, ernaar 

jagen om de HEER te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen, hij komt naar ons 

als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.’ 4 Wat moet ik met je beginnen, 

Efraïm? Wat moet ik met je beginnen, Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als 

dauw die ’s morgens vroeg verdwijnt. 5 Daarom heb ik jullie gedood met de woorden die ik 

sprak, jullie neergehouwen door mijn profeten; zo brak het volle licht van mijn recht door. 6 

Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. 

 

Schriftlezing: Johannes 20: 1-18 
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. 

 

11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag 

ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneinde 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.’ 14 

Na 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.’ 16 Jezus 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, die ook jullie God is.’ 18 Maria 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 Hemelhoog 171 

1. Geprezen zij de Heer,        Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 

die eeuwig leeft.     zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 

Die vol ontferming ieder troost   Halleluja. Geprezen zij het Lam, 

en alle schuld vergeeft.    dat de schuld der wereld op zich nam. 

Die heel het aard gebeuren 

vast in handen heeft. 

 

2. Verdreven is de schaduw   3. Hij doet ons dankbaar  

van de nacht.     schouwen in het licht, 

En wie Hem wil aanvaarden   dat uitstraalt van het kruis, 

wordt eens veilig thuis gebracht.  dat eens voor ons werd opgericht. 

Voor Hem geldt ook dit wonder:  En voor ons oog verrijst  

alles is volbracht. (refr.)   een heerlijk vergezicht. (refr.) 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 642  (in beurtzang) 

Allen 1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,       Allen  2. Ik zeg het allen, en de mond 

dat Hij is opgestaan,     van allen zegt het voort, 

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft  tot over 't ganse wereldrond 

waar wij ook staan of gaan.    de nieuwe morgen gloort. 

 

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-offers/
https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-offers/

