
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 04 april 2021

  Aanvang: 19.00 uur
   Voorganger:ds. H.J van Maanen  en mw. M. Kragt

Ouderling van dienst: Wilma Limburg
            Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever

Zingen voor de dienst 
Because He lives

Votum en groet

Zingen Opw 799 
De middag kleurde zwart.
De hemel treurde zacht.
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen.
Hij werd voor ons vervloekt,
vergoot voor ons zijn bloed.
Zo heeft Hij onze straf gedragen.

Hij gaf één laatste schreeuw.
De hemel keek en zweeg.
Gods Zoon werd naar het graf gedragen.
Een oorlog in het graf:
de dood werd overmand,
op eigen grond voorgoed verslagen.

Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.

Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.
Refrein 2x

Refrein:
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!

Bridge 4x:
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!

(Refrein 2x)



Gebed

Stellingen

Schriftlezing:Romeinen 6:3-13
3-4 Jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus 
Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestor-
ven en begraven. En door onzedoop leven wij nu als nieuwe mensen. 
Want Christus leeft! Onze machtige Vader heeft hem laten opstaan uit de 
dood.
5Dus eigenlijk zijn we gestorven, net als Christus. Maar dan zullen we ook 
opstaan en eeuwig leven, net als Christus. 6Dit is zeker: ons oude ik is 
samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind 
komen aan ons zondige bestaan. Nu wordt ons leven niet meer beheerst 
door de zonde. 7Want als je gestorven bent, heeft de zonde geen macht 
meer over je. Dan ben je vrij.
8 Wij zijn gestorven met Christus. En daarom geloven we dat we ook eeu-
wig zullen leven met Christus. 9Dit is zeker: Christus is opgestaan uit de 
dood, en hij zal nooit meer sterven. Want de dood heeft geen macht 
meer over hem. 10Door zijn dood heeft Christus voor altijd een eind ge-
maakt aan de macht van de zonde. Nu leeft hij tot eer van God.
11Zo is het ook met ons. Ons oude ik is gestorven, dus de zonde heeft 
geen macht meer over ons. Wij leven tot eer van God, want we horen bij 
Jezus Christus.
12We leven nog als sterfelijke mensen met verkeerde verlangens. Maar 
daar mogen we niet aan toegeven! Want dan zou de zonde opnieuw 
macht over ons krijgen. 13Wij zijn vanuit de dood naar het leven gegaan. 
Doe daarom geen verkeerde dingen meer. Want daarmee leef je in dienst 
van de zonde. Maar doe het goede, want alleen dan leef je in dienst van 
God.

Preek 

Zingen Ik leef (Sela) 
Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.

Daar leer ik los te laten,
zoals Jezus heeft gedaan.
Daar sterft mijn oude mens,
om met hem weer op te staan.

Hij vraagt ons hem te volgen.
Ik ga hem achterna.
Zijn weg leidt naar het leven,
maar ook langs Golgotha.

Voor hem is heel mijn leven.
Ik leg het voor hem neer.
Wat heb ik te verliezen?
Mijn rijkdom is de Heer!



Ik volg met open handen
en ontvang wat hij mij geeft.
Zo sterf ik aan mijzelf,
omdat Jezus in mij leeft.

Gebed

Zingen Hold on (St Aldates Worship)
When the year has been unkind
And the hearts of the people are broken
When the winter is long and wild
And life like the earth becomes frozen
In the darkest night, there’s a light that shines
There’s a hope that’s burning in the shadows
Like a seam of gold in a shattered world
There is one who holds it all together
If you’re plagued by anxiety
If you fear for the future’s unspoken
If you’ve nurtured your dreams from seed
But the harvest has failed or been stolen
In the darkest night, He’s the light that shines
He’s the hope that’s burning in the shadows
Like a seam of gold in a shattered world
He’s the one who holds it all together
See the light shining / Hope is arising
Every sorrow / Traded for joy
Creation is longing / His kingdom is coming
So hold on / Hold on
You’re the risen Christ
You’re the morning light
And the hope that lifts me from the shadows
Like a seam of gold
In my shattered world
You’re the one who holds it all together

Zegen 



De volgende Erediensten zijn op:
05-04 om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw, digitaal kinderpaasfeest
11-04 om 09.30 uur: Ds. G.H. Labooy
11-04 om 19.00 uur: Ds. A.H. van Veluw 


