
Zingen: Gezang 300: 1,4 en 6 ‘Eens als de bazuinen klinken’ 
1 Eens, als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts 
duizend stemmen ons omringen 
ja en amen wordt gezegd 
rest er niets meer dan te zingen 
Heer, dan is uw pleit beslecht 
 
4 Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan 
Heer, laat ons dan niet ontbreken 
want de traagheid grijpt ons aan 
 
6 Van die dag kan niemand weten 
maar het woord drijft aan tot spoed 
zouden wij niet haastig eten 
gaandeweg Hem tegemoet 
Jezus Christus, gistren, heden 
komt voor eens en komt voor goed 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen als slotlied: Zingen: Gez. 218:1,4 en 8 
1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook gaan of staan. 
 
4 Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed;  
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 
 
8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 
Heenzending en Zegen  
 
Amen 
 
De volgende Erediensten zijn op:  
 
18-04 09.30 uur ds. A.H. van Veluw   
18-04 19:00 uur ds. G.H. Labooy 

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 11 april 2021 om 19:00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Wout Limburg 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 
 
 

                        Thema: ‘De aarde beefde en de rotsen spleten’ 
 

Zingen voor de dienst:  
Evangelische Liedbundel 132:1 en 3 ‘U zij de glorie’ 
1 U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
Uit een blinkend stromen daalde d' engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
G(o)ud zingt: Opwekking 47: ‘Omdat Hij leeft’ 
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. 
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. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 118: 9 en 1 ‘Dit is de dag die God deed rijzen’ 
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 zeeg'nen u uit 's Heren woning 
wij zegenen u al tezaam 



 
 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 de Heer vreest, laat het horen 
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Gezang 182:1 en 6 ‘Jezus leven van ons leven’ 
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. 
 
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. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Gospelkoor Joyful Sound: ‘Because He lives’ 

 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 
Schriftlezing: Ezechiël 37:1-10 
1Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee 
en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2Ik moest er aan alle kanten omheen 
lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die 
helemaal waren uitgedroogd. 3De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze 
beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u 
alleen.’ 4Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, 
luister naar de woorden van de HEER! 5Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga 
jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6Ik zal jullie pezen geven, vlees op 
jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie 
tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”7Ik profeteerde zoals 

mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van 
botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. 8Ik zag pezen zich 
aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar 
ademen deden ze nog niet. 9Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, 
profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de 
vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”10Ik 
profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze 
kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte. 
 
Matthëus 27: 50-53 
50Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest.51Op dat moment 
scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde 
beefde en de rotsen spleten.52De graven werden geopend en de lichamen van veel 
gestorven heiligen werden tot leven gewekt;53na Jezus’ opstanding kwamen ze uit 
de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot 
aantal mensen. 

 
Zingen: Psalm 99:1,4 en 8 ‘God is Koning’ 
1 God is Koning, Hij 
sticht zijn heerschappij 
Volken, hoort zijn stem 
Buigt u, beeft voor Hem 
die met macht gekroond 
op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen 
beef voor zijn vermogen. 
 
4 Maakt Hem altezaam 
groot, verheft zijn naam 
Buigt u voor Hem neer 
knielt voor Isrels Heer. 
Aan zijn voeten reik 
Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere 
is de Heer der heren 
 
8 Maakt Hem nu tezaam 
groot, verheft zijn naam 
Buigt u voor Hem neer 
Hij is onze Heer 
die met macht gekroond 
op de Sion troont 
Houdt Hem hoog in ere 
Heilig is de Here 
 
 
Verkondiging 


