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Inleidend orgelspel 
 

Zingen van Paasliederen 

U zij de glorie 
 
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. 
  
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. 
  
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. 

 
 
Gezang 221 (Liedboek voor de Kerken) 
 

 
Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 

 
morgen der verrijzenis, 

 
bij wiens licht de macht der hel verslagen 

 
en de dood vernietigd is! 

 
Heere Jezus, trooster aller smarten, 

 
zon der wereld, schijn in onze harten, 

 
deel ons zelf de voorsmaak mee 

 
van der zaal'gen sabbathsvree! 



 
Op uw woord, o Leven van ons leven, 

 
werpen wij het doodskleed af! 

 
Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 

 
treden we uit ons zondengraf. 

 
Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven, 

 
in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 

 
en herboren opgestaan, 

 
achter U ten hemel gaan! 
 
  In uw hoede zijn wij wel geborgen, 

 
en schoon eerlang 't oog ons breek', 

 
open gaat het op de grote morgen 

 
na deez' aardse lijdensweek. 

 
Welk een dag der ruste zal dat wezen, 

 
als we onsterf'lijk, uit de dood verrezen, 

 
knielen voor uw dankaltaar! 

 
Amen, Jezus, maak het waar! 

 
 
Lied 25 (Joh. De Heer) 
 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem   
die galmt door gans Jeruzalem.        
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,     
de Zoon van God is opgestaan.   
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht 
want Hij is God, bekleed met macht 
 
Want nu de Heer’ is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid. 

 
  

 
 
 
 



De “handdruk” 1 

 
Stil gebed2 

 
Votum en groet 3 

 
Zingen: Psalm 9 vers 1 en 11 
 
Ik zal met al mijn hart den HEER’, 
Blijmoedig geven lof en eer; 
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen, 
En al Uw wonderen vertellen. 
 
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 des Heeren 
 
 
Zingen: Psalm 17 vers 8 
 
Maar -blij vooruitzicht, dat mij streelt!- 
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld. 
 
Gebed 4 

 

                                                 
1

 de ouderling van dienst wenst de predikant Gods zegen toe 
2
 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst 

3
 votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd. De dominee vraagt of God onze Hulp  

 wil zijn. In de groet worden wij door God Zelf gegroet 
4
 We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook doen we  

voorbede voor de  zieken, degenen die het moeilijk hebben enz 



Schriftlezing: Lukas 24: 1 - 125 
 
De opstanding 

1 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, 
naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt 
hadden, en sommigen gingen met hen mee. 
2 Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. 
3 En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de 
Heere Jezus niet. 
4 En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen 
stonden bij hen in blinkende gewaden. 
5 En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, 
zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? 
6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u 
gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: 
7 De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van 
zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. 
8 En zij herinnerden zich Zijn woorden. 
9 En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan 
de elf discipelen en aan alle anderen. 
10 En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van 
Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen 
zeiden. 
11 En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. 
12 Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich 
vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en 
verwonderde zich over wat er gebeurd was. 
 
 

I.v.m. COVID-19 wordt er tijdens de dienst niet gecollecteerd. U kunt uw 
bijdrage overmaken op rekeningnr. NL 66 RABO 0373 7031 04 t.a.v. 
Hervormde Gemeente Papendrecht o.v.v. collecte. De bijdrage zal over 
de diverse bekend gemaakte doelen en de zendingswerkers d.m.v. een 
verdeelsleutel worden verdeeld.  

 
 

                                                 
5
  een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen 



Zingen: Psalm 98 vers 1 en 2 
 
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
Dien groten God, Die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 
 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER´ met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
 
 
Preek 6  
 
De tekst van de preek is Lukas 24: 5b 
Waarom zoekt u de Levende bij de doden? 
 
Amen 7 
 
 
 
 
 
                                                 
6 In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeelte, 
zodat het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven 
7
 In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord betuigt 

 de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er gehoor aan geven. 
 



Zingen: Psalm 98 vers 3 en 4 
 
Doet bij uw harp de psalmen horen; 
Uw juichstem geev' den HEERE dank; 
Laat klinken, door uw tempelkoren, 
Trompetten en bazuingeklank; 
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise 
Voor Isrels grote Opperheer; 
De zee met hare volheid bruise, 
De ganse wereld geev' Hem eer. 
 
Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupp'len voor des HEEREN oog: 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 
 
Dankgebed 
 
Slotzang (staande): Psalm 150 vers 1 
 
Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden  
 
Zegen 8 
 

                                                 
8 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze zegen is een vaste wens en belofte van God, Die 
geloofd wil worden: Hij gaat met ons mee. 



 
 
 


