Welkom in de hervormde gemeente
Hagestein - Hoef en Haag

Liturgie

Eerste paasdag 2018
Jezus leeft! Jij ook?

Christus onze Heer, verrees
1. Christus, onze Heer, verrees
halleluja!
Heil'ge 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,
halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja!
Die aanvaardde kruis en graf,
halleluja!
Dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

3. Maar Zijn lijden en Zijn strijd,
halleluja!
Heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer,
halleluja!

Daar juicht een toon
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij
overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4.Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Jezus, leven van mijn leven
1. Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven
in de bangste zielenood.
Opdat ik niet hoop’loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

2.Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden,
voor Uw bitt’re, bange nood,
voor Uw heilig, biddend strijden,
voor Uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!
Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

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.
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.

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.

Stil gebed
We bidden in onszelf en vragen of God ons wil helpen tijdens deze kerkdienst.

Votum en groet
We spreken uit dat we afhankelijk zijn van God en worden in Zijn Naam begroet.

Psalm 9: 1 en 11
1. Ik zal met al mijn hart den HEER,
Blijmoedig geven lof en eer;
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen,
En al Uw wonderen vertellen.
11. Zingt zingt den HEER, die eeuwig leeft,
Die Sion tot Zijn woning heeft;
En laat voor aller volken oren,
Met psalmgezang, Zijn daden horen.

Lezing van de wet
God wil dat het goed gaat met de mens op aarde. Daarom geeft Hij een aantal regels waarvan Hij
wil dat wij daarnaar handelen. Dat is leven zoals God dat bedoeld heeft. Toch gaat het bij ons heel
vaak mis en zondigen wij. Gelukkig is Jezus gekomen. Hij gehoorzaamde wel aan deze regels.
Daarom is er voor ons leven, doordat Hij stierf! Daarom doen wij ons uiterste best naar Gods
regels te leven, omdat we dankbaar zijn voor wat Jezus deed voor ons.

Psalm 115: 7 en 9
7. Elk, die Hem vreest, hoe klein hij zij of groot,
Wordt van dat heil, die weldaân, deelgenoot.
Hij zal ze groter maken,
En z' u, zowel als 't kroost, dat gij bemint,
Dat nevens u, zich aan Gods wet verbindt,
In dubb'le maat doen smaken.
9. In 't stille graf zingt niemand 's HEEREN lof;
Het zielloos lijf, gedompeld in het stof,
Kan Hem geen glorie geven;
Maar onze tong zingt, tot in eeuwigheid,
Des HEEREN lof, Zijn roem en majesteit.
Looft God, de bron van 't leven!

Bidden
We bidden of de Heilig Geest bij ons wil zijn deze eredienst en vragen of Hij ons wil helpen om op
te letten, om te begrijpen waar het over gaat en of Hij ons wil helpen geloven

Schriftlezing
Markus 16: 1-8

De opstanding
1 En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de
moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven.
2 En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon
opging.
3 En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf
wegrollen?
4 En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel
groot.
5 En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman
zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan.
6 Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de
Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd
hadden.
7 Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar
Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.
8 En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving
en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij
waren bevreesd.

Collecte
We mogen van onze rijkdom uitdelen. We geven aan de diaconie. Die geeft ons geld weer door
aan de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Zij besteden het geld aan zending wereldwijd. We
geven ook geld voor het werk dat hier in en rondom de kerk gebeurt, daar zorgen de
kerkrentmeesters voor.

Psalm 107: 8 en 16
8. Laat zulken eer bewijzen
Aan 's HEEREN gunst en macht,
En al Zijn wond'ren prijzen
Voor 't menselijk geslacht;
Hij was 't, voor Wien gereed
De koop'ren deuren weken,
Die ijz'ren grend'len deed
In duizend stukken breken.
16. Laat zulken eer bewijzen
Aan 's HEEREN gunst en macht
En al Zijn wond'ren prijzen,
Voor 't menselijk geslacht;
En, dankbaar, bij 't gemeen,
God hun Verlosser noemen,
En bij 's lands Overheên
Zijn naam en deugden roemen.

Verkondiging
Thema: Jezus leeft! Jij ook?

Psalm 52: 7
7. Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij 't hebt gedaan;
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan;
Uw naam is voor 't oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.

Danken en bidden
We danken God voor deze eredienst en bidden voor elkaar.

Psalm 68: 10
10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Zegen
God belooft dat Hij bij ons blijft met zijn goedheid en genade.

Palmpasen

Goede Vrijdag

Witte donderdag

1e Paasdag

Hij is niet hier,
Hij is opgestaan.

Hij leeft!

