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Inleidend orgelspel 
 

Zingen van Paasliederen 

 
1. 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.   
 
Want nu de Heer’ is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid. 
 
 
  
2. Gezang 62: 1 en 4 (= lied 143 Uit aller mond) 
 
Jezus leeft, en wij met Hem:      Jezus leeft, nu is de dood 
dood, waar is uw schrik gebleven?    ons een ingang tot het leven. 
Jezus leeft, en Zijne stem        Wat een rust in stervensnood 
roept ook ons eens weer tot leven,    zal dit woord ons harte geven. 
zal ons eens met eer bekleên:      Gij, o Heiland, Gij alleen,  
dit is onze troost alleen!        Gij zijt onze troost alleen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  Hij kwam bij ons heel gewoon (Op Toonhoogte 114) 
 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen ied’re dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn. 
Verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: ”Uw wil geschied”. 
 
Refrein 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, Die onze zonden droeg. 
 
Refrein 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
Refrein 
 
 
 



De “handdruk” 1 

 
 
Stil gebed2 

 
 
Votum en groet 3 

 
 
Zingen: Psalm 18: voorzang en vers 9 
 
Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, 
O God, mijn sterkt', U hartelijk beminnen. 
Mijn steenrots, burg en Helper is de HEER’, 
Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. 
 
Ik kan met U door sterke benden dringen, 
Met mijnen God zelfs over muren springen. 
Des HEEREN weg is gans volmaakt en recht; 
Doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt. 
Hij is een schild en Schutsheer voor den vrome, 
Voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen, 
Wie is een God, als Hij, in tegenheên? 
Wie is een rots, dan onze God alleen? 
 
 
Lezing van de Wet des Heeren 4 

 
 
 
                                                 
1 De ouderling van dienst draagt met een handdruk de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de 
predikant over en wenst hem 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 spreekt namens de gemeente 

uit dat wij in de dienst al onze hulp van God verwachten. In de groet worden wij door God Zelf begroet.   
4
 De Tien geboden staan o.a. in het Bijbelboek Exodus. Iedere zondagmorgen wordt ons zo een spiegel 

voorgehouden, waardoor we ontdekt worden aan onze zonden voor God waarover we vergeving mogen 
vragen door het werk van de Heere Jezus. Tevens vormen de geboden de regels om naar te leven. 



Zingen: Psalm 130 vers 3 
 
Ik blijf den HEER’ verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den HEER’, 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 
 
Gebed 5 

 
Schriftlezing: Mattheüs 28: 1-10 6 
 
1. Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van 
de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf 
te kijken. 
2. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de 
Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de 
opening weg en ging erop zitten. 
3. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 
4. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. 
5. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet 
bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 
6. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie 
de plaats waar de Heere gelegen heeft. 
7. En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit 
de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, 
ik heb het u gezegd. 
8. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, 
en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. 

                                                 
5
 We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook doen we 

voorbede in het gebed na de preek. 
6
 Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen 



9. Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, 
Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem 
toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 
10. Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn 
broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien. 
 
 

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 bekendgemaakte doelen en de zendingswerkers d.m.v. een 
verdeelsleutel worden verdeeld.  

 
 
Zingen: Psalm 77 vers 1 en 6 
 
Mijn geroep, uit angst en vrezen, 
Klimt tot God, het Opperwezen; 
God, Die, in mijn ongeval, 
D' oren tot mij neigen zal. 
'k Zocht Hem in mijn bange dagen; 
'k Bracht de nachten door met klagen; 
'k Liet niet af, mijn hand en oog, 
Op te heffen naar omhoog. 
 
Zou God Zijn genâ vergeten? 
Nooit meer van ontferming weten? 
Heeft Hij Zijn barmhartigheên 
Door Zijn gramschap afgesneên? 
'k Zei daarna; "Dit krenkt mij 't leven; 
Maar God zal verand'ring geven; 
D' Allerhoogste maakt het goed; 
Na het zure geeft Hij 't zoet." 
 
 
 
 



Preek 7  
 
De tekst van de preek is Mattheüs 28 vers 9 en 10 
 
9. Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, 
Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, 
grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 
10. Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn 
broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien. 
 
Thema van de preek is:  Jezus’ groet 
 
 
Amen 8 
 
 
Zingen: Psalm 149 vers 1 en 5 
 
Looft, looft den HEER’, Dien onbedwongen, 
Een nieuw gezang zij toegezongen, 
In 't midden Zijner gunstelingen, 
Die Hem ter ere zingen. 
Dat Israël, met blijden klank, 
Zijn milden Schepper loov' en dank'; 
Dat Sions kroost, met lofgejuich, 
Zich voor zijn Koning buig'. 
 
Zo zal de heerlijkheid der vromen 
Op 't luisterrijkst te voorschijn komen; 
Zo schenkt Gods goedheid hun begeren; 
Lof zij den HEER’ der heren! 
 
                                                 
7 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. 
8 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.   
 
 



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 9 
 
 
 
 

                                                 
9 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze bede is een vaste en betrouwbare belofte van 
God: Hij gaat met ons mee.   
 


