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Zingen voor de dienst
Psalm 118: 1 en 5 
1. Laat ieder ‘s Heeren 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.

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht !

Welkom

Aanvangslied Psalm 118: 6, 8
6. Des Heeren hand is hoog verheven,

des Heeren rechterhand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven
en zingen van des Heeren werk.
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen,
maar niet verlaten in mijn nood,
en zijn genadig welbehagen
gaf mij niet over aan de dood.

8. De steen, dien door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ‘s Heeren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz’ ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.
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Stil gebed 
Bemoediging en Groet

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 28: 1-7 (NBV21)
1Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, 
kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 
2Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de 
Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en 
ging erop zitten. 3Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als 
sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5De 
engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat 
jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, Hij is immers uit 
de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar 
Hij gelegen heeft. 7En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is 
opgewekt uit de dood, en dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor 
naar Galilea, daar zul je Hem zien.” Onthoud dat ik jullie dit gezegd 
heb.’

Zingen Lied 624: 1 en 2
1. Christus, onze Heer, verrees,

halleluja!
Heilge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2. Prijst nu Christus in ons lied,
haleluja,
die in heerlijkheid gebiedt
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ‘t leven gaf,

 halleluja! 

Korte overdenking
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Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 (NBV21)
13Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over dege
nen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren, zoals anderen, die 
geen hoop hebben. 14Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is 
opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij 
zich zal halen, samen met Jezus zelf. 15Wij zeggen u met een woord van 
de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de 
doden in geen geval voorgaan. 16Wanneer het signaal gegeven wordt, 
de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de 
Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Chris
tus toebehoren opstaan, 17en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, 
samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de 
lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn. 18Troost elkaar 
met deze woorden.

Zingen Lied 769: 1, 4 en 6
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!

Korte overdenking



Schriftlezing: Openbaring 20: 11-15 (NBV21)
11Toen zag ik een grote witte troon en Hem die daarop zat. De aarde en 
de hemel vluchtten van Hem weg en verdwenen in het niets. 12Ik zag de 
doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. 
Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden 
op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. 13De 
zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het doden-
rijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 
14Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de 
tweede dood: de vuurpoel. 15Wie niet in het boek van het leven bleek te 
staan werd in de vuurpoel gegooid.

Zingen Psalm 72: 1, 3 en 4 
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten

en uw gerechtigheid
aan ‘s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvlen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

3. Heerse van zee tot zee zijn vrede,
van land tot land zijn lof,
de volken zullen tot hem treden,
zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba’ s verre stranden,
brengt hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen,
valt deze heer te voet.

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Korte overdenking
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Schriftlezing: Romeinen 6: 10-14 (NBV21)
10Door zijn sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de zonde; en nu Hij 
leeft, leeft Hij voor God. 11Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, 
maar in Christus Jezus levend voor God. 12Laat de zonde dus niet heersen 
over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 13Stel uzelf 
niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar 
juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel 
uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. 14De zon-
de mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar 
leeft onder de genade.

Zingen HH 386
1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?

Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en  kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind van jou en jij in Mij?

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’ 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’ 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

Korte overdenking

Gebed
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Collecte: 1e collecte Diaconie
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 				3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Zingen HH200
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer weer
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

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
En zegt telkens kere, Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn 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

Zegen



De volgende Erediensten zijn op:
24 april om 09.00 uur: Ds. G.H. Labooy
24 april om 19.00 uur: Ds. H.J. van Maanen
01 mei  om 09.30 uur: Ds. A.H. van Veluw


