Welkom in de hervormde gemeente
Hagestein - Hoef en Haag

Liturgie

1e paasdag 2019
'Ik ben de Opstanding en het Leven'

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.

Zie hoe Jezus daar loopt
1. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.
2. Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden word Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan
als Hij roept: 'Het is volbracht!'
Refrein:
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
3. In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weg gehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Refrein
4. En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
Uw genade is mij genoeg.
Uw genade is mij genoeg.

De Heer is waarlijk opgestaan
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
1. Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

2. Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

3. En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

4. Maar een engel sprak hen aan:
Die gij zoekt is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

5. Denkt toch aan zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

6. Hij, de grote mensenzoon,
gaat door 't graf heen naar zijn troon.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

7. Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Ik wil zingen van mijn Heiland
1. Ik wil zingen van mijn Heiland,
van Zijn liefde, wonder groot,
Die Zichzelve gaf aan't kruishout,
en mij redde van de dood.
Refrein
2. 'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf.
Refrein
3. 'k Wil mijn dier'bre Heiland prijzen,
spreken van Zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht.
Refrein
4. Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.
Refrein

Refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

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 108: 2
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Lezing van de wet
God laat ons niet aan ons lot over. Daarom heeft Hij o.a. de wet gegeven. Als je die regels
houdt, leef je zoals God het bedoeld heeft. Als we eerlijk zijn, kunnen we die regels niet
houden. Daarom zijn we blij dat de Heere Jezus naar deze aarde gekomen is. Hij hield
deze regels wel. En wij mogen met onze verkeerde dingen, bij Hem schuilen. Dat maakt
ons dankbaar. En zo proberen we, vanuit die dankbaarheid, toch de regels van God te
houden. Omdat dat goed is.

Psalm 119: 47
'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord,
Want ik ontving door Uw bevelen 't leven.
'k Ben d' Uwe, HEER; geleid mij ongestoord;
Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven;
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord,
En die gezocht, door Uwen Geest gedreven.

Bidden
We bidden of de Heilig Geest bij ons wil zijn deze eredienst en vragen of Hij ons wil helpen
om te begrijpen en te geloven wat God tot ons zegt in de Bijbel.

Lezen: Johannes 20: 1-10 en Johannes 11: 20-27
Johannes 20: 1-10 - De opstanding

1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog
donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was.
2 Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere
discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf
weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben.
3 Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf.
4 En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan
Petrus, en kwam als eerste bij het graf.

5 En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet
in.
6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de
doeken liggen.
7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken
liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats.
8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar
binnen, en hij zag het en geloofde.
9 Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan.
10 De discipelen dan gingen weer naar huis
Johannes 11: 20 - 27 - De opwekking van Lazarus
20 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar
Maria bleef in huis zitten.
21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet
gestorven zijn,
22 maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.
23 Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.
24 Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de
laatste dag.
25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft,
zal leven, ook al was hij gestorven,
26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u
dat?
27 Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van
God, Die in de wereld komen zou.

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

Psalm 118: 11
De steen, dien door de tempelbouwers
Veracht'lijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks 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.

Verkondiging
We luisteren naar de uitleg van wat we gelezen hebben in de Bijbel
Het thema is: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven’

Psalm 71: 10 en 14
Mijn hart zal steeds op U vertrouwen,
Mijn mond vindt tot Uw lof
Gedurig ruimer stof.
En zal Uw recht en heil ontvouwen;
Schoon ik de reeks dier schatten
Kan tellen noch bevatten.
Ik roem, o eeuwig Alvermogen,
'k Roem Uw gerechtigheid,
Die zoveel glans verspreidt,
Zo heerlijk schittert uit den hoge,
O HEER der legerscharen,
Wie kan U evenaren?

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

Psalm 68: 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.

