
                                                                          
Jezus Overwinnaar 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Mmm-mmm-mmm 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen (mmm-mmm-mmm)                                                                                                                      
 
Naam boven alle namen (Jezus) 
Naam boven alle namen (Jezus) 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen (namen) 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
 
 
 
 

De volgende Eredienst is op: 
17-04   19.00 uur    ds. G.H. Labooy   
18-04    9.30 uur    ds. H.J. van Maanen   Paaszangdienst   
24-04    9.30 uur    ds. Labooy 
            19.00 uur    ds. H.J. van Maanen Jongerendienst 
 

                                        1e PAASDAG 
 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 17 april 2022 om 9:30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
m.m.v. de band Go(u)d 
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 
 

                             Христос воістину воскрес 
 
                          Christus is waarlijk opgestaan 

 
 

 

 
                                                                                       
                                                                                                                                                                         



Zingen voor de dienst: 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.  
 
Because He lives, /  i can face tomorrow. 
My fear is gone. / Because I know, 
He holds the future./ And life is worth te living, 
Just because He lives. 
                           
Lied van Sela: ‘Een toekomst vol van hoop’ 
In de nacht van strijd en zorgen / Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen / Om een toekomst vol van hoop 
 
Ook al zijn er duizend vragen / Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen / U die alles overziet 
 
Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop 
             Dat heeft U aan ons beloofd 
             Niemand anders, U alleen 
             Leidt ons door dit leven heen 
 
U heeft ons geluk voor ogen / Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken / In de allerzwartste nacht 
Refrein: 
 
U bent God, de Allerhoogste / God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen / Op het einde van de nacht 
Refrein:3x 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 118:1, 8 en 9 
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 den Heer vreest, laat het horen; / Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
8 De steen, dien door de tempelbouwers / veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers / ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, / door 's Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz' ogen. / Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 
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. 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, /  blijd’ en welgezind 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
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 in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen                                                                                                         
 
Zingen: Opwekking 832: Jezus overwinnaar (samen met koor) 
Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt 
Door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
   
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer     
                                                                                             
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht? 
Waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 



 
God heeft ons bevrijd voorgoed                                                                         
Dat geeft elke dag weer moed. 
Hey, kom je mee? 8x 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 642:1 en 8 ‘Ik zeg het allen dat hij leeft’                                 
1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
  
8 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft.                   
 
Danken voor deze dienst en bidden voor elkaar 
 
Inzameling van de gaven terwijl we zingen: 
Gebed voor Oekraïne 
 
1 Laat mijn gebed opstijgen tot U 
als de geur van wierook 
ik stort mijn hart onophoudelijk uit 
tot U in Uw heerlijke hemelse woonplaats. 
 
Refrein: God, ik bid voor Oekraïne 

God, ik bid voor haar volk 
Vergeef ons volk, red ons volk 
En toon ons Uw genade 
God, ik weet dat U bij ons zult zijn 
Vanuit Uw woonplaats in de hemel 
U hebt ons Uw vreugde en vrede geschonken 
U gaf Uw leven voor de mensen 
U hebt ons ingeschreven in het boek des Levens 

 
2 In Uw levende Woord 
hebt U de weg naar het leven getoond 
zodat alle mensen tot God zouden bidden 
tot Degene Die voor hen stierf aan het kruis. 
 
Zingen: Opwekking 213: 1,2 en 3 ‘U zij de glorie’         
1 U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, /  daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen /  van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Stil gebed    
                                                                                                  
Bemoediging en Groet                                   
 
Zingen: ‘Wij vieren feest’ (Elly en Rikkert) (samen met koor) 
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 2x 
 
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 
 
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 
 
dus zing ik Halleluja 
prijs de Heer 
prijs zijn grote naam 
en zing ik Halleluja 
prijs de grote koning 
Jezus is opgestaan 
Jezus is opgestaan 



Gods geboden                                                                                                                                                           
 
Zingen:’ De steen is weg’  (Elly en Rikkert) (samen met koor)                                                                                                                                                                                                                                                                                
Een steen op het graf  
Die kan er niet af 
Iedereen treurt (iedereen treurt) 
Maar kijk 'es wat er is gebeurd (kijk és wat er is gebeurd) 
 
De steen is weg (de steen is weg) 
De weg is vrij (de weg is vrij) 
Het graf is leeg (het graf is leeg)  
De pijn voorbij (de pijn voorbij) 
Want Jezus leeft  
En de steen is weg weg 
Helemaal weg  
 
Een steen op mijn hart 
Zo zwaar en zo zwart   
Het komt nooit meer goed (het komt nooit meer goed) 
Maar kijk 'es hier wat Jezus doet  (kijk ‘es hier wat Jezus doet) 
 
De steen is weg (de steen is weg) 
Mijn hart is vrij  (mijn hart is vrij) 
Ik voel me nieuw (ik voel me nieuw) 
God is bij mij (God is bij mij) 
Want Jezus leeft 
En de steen is weg  
Weg 
Helemaal weg  
Foetsie 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen (NBV21)   door kind(eren) uit groep 5 
Lucas 23:50-24:8 

   50-51  Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad 
Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van 
het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de 
handelwijze van de raad. 52 Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van 
Jezus. 53 Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen 
doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. 54 Het was de 
voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. 55 De vrouwen die met Jezus 
waren meegereisd uit Galilea, waren Josef gevolgd. Ze zagen het graf en zagen ook 
hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. 56  Daarna gingen ze naar huis, waar ze 
geurige olie en balsem bereidden. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. 

  1  Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf 
met de geurige olie die ze bereid hadden. 2 Bij het graf aangekomen zagen ze echter 
dat de steen voor het graf was weggerold, 3 en toen ze naar binnen gingen, vonden ze 
het lichaam van de Heer Jezus niet. 4  Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er 
twee mannen in stralende gewaden bij hen. 5 Ze werden door schrik bevangen en 

bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij 
de doden? 6 Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie 
gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: 7  de Mensenzoon moest worden uitgeleverd 
aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8 Toen 
herinnerden ze zich zijn woorden. 

   Hebreeën 3:1 
1Daarom, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw    
aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden. 
 
Zingen: In de tijd van het oude testament (samen met koor)                       
In de tijd van het oude testament 
Maakte God zich aan Israël bekend 
En met macht en majesteit 
Heeft Zijn hand het volk geleid 
Uit Egypte naar ’t beloofde land 
Toen ze stonden voor de Rode zee 
Sprak de Heer tegen Mozes: Neem ze mee 
Strek je staf uit en geloof, Ik zal doen wat Ik beloof 
En maak een pad naar d’ overkant 
Refrein: Prijst Zijn naam, Hij blijft dezelfde God die redt en die bevrijdt.  
              Die hij was in den beginne, 
              Zal Hij blijven voor altijd.  
              Hij verandert nooit van liefde, van genade, noch van trouw.  
              Ja Hij Spreekt door Jezus Christus: Kom bij Mij, Ik hou van jou 
 
In de tijd van het Nieuwe testament, 
Maakte God zich voor iedereen bekend 
Tot de dag dat Jezus kwam, 
Onze zonden op zich nam 
En geroepen heeft: Het is volbracht! 
Sinds die dag is God voor wie gelooft,                                                                    
Onze Vader die doet wat Hij belooft, 
Die in Jezus naam bevrijdt 
Die ons toont zijn heerlijkheid 
Die ons volmaakt met Zijn geest en kracht 
 
Projectlied: Ga je met ons mee? (samen met koor) 
1 Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
God is het die ons toen bevrijdde, 
ons door zee en zand zal leiden. 
God gaat in een wolk vooraan 
naar het land van Kanaän. 
Hey, kom je mee? 4x 
 
4 Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
Vier nu het paasfeest als een wonder 
Want wij kunnen niet meer zonder. 


