
Liturgie morgendienst 

Zondag 27 april 
Gezang 219 vers 1, 2 en 6   LvdK 

Psalm 138 vers 1 en 4   NB 

Psalm 119 vers 14 en 22   NB 

Schriftlezing  Johannes 5 vers 19 t/m 24  HSV 

Psalm 116 vers 2 en 3    OB 

Schriftlezing  Johannes 11 vers 20 t/m 27 HSV 

Psalm 116 vers 5    HSV 

Tekst prediking:  Johannes 11 vers 25 

  De opstanding en het leven 

Gezang 217 vers 1, 2 en 4   LvdK 

Gezang 477 vers 1     LvdK 

 

 

Schriftlezing Johannes 5 vers 19 t/m 24 (HSV) 

De Zoon en de Vader 

19 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u:  De Zoon kan niets van Zichzelf doen, 

als Hij dat niet de Vader ziet doen,  want al wat Deze 

doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. 

20 Want de Vader heeft de Zoon lief en  laat Hem alles 

zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten 

zien dan deze, opdat u zich verwondert. 

21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend 

maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. 

22 Want ook de Vader oordeelt niemand,  maar heeft 

heel het oordeel aan de Zoon gegeven, 

23 opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren.  Wie 

de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden 

heeft. 

24   Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort 

en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig 

leven en  komt niet in de verdoemenis, maar is uit de 

dood overgegaan in het leven. 

 

 

Schriftlezing Johannes 11 vers 20 t/m 27 (HSV) 

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. 

Schriftlezing Johannes 11 vers 20 t/m 27  

Herziene Statenvertaling 

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. 

 

Preek 

Centrale tekst Johannes 11 vers 25 

Jezus zei tegen haar:  Ik ben de Opstanding en het Leven;  

wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 

 

De opstanding en het leven 

 

======================================= 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie middagdienst 

Zondag 27 april 
Psalm 150 vers 1     OB 

Psalm 146 vers 1 en 8    OB 

Schriftlezing Psalm 113   HSV 

Psalm 130 vers 1, 2, 3 en 4   OB 

Preek  Psalm 113 vers 5 en 6 

  Wie is als de HEERE onze God? 

Psalm 113 vers 1, 2 en 3   NB 

Psalm 71 vers 11, 12 en 13   NB 

Psalm 149 vers 1, 3 en 5    NB 

 

Schriftlezing Psalm 113 (HSV) 

Aansporing om de HEERE te loven 

1 Halleluja! Loof, dienaren van de HEERE, 

loof de Naam van de HEERE. 

2   De Naam van de HEERE zij geloofd, 

van nu aan tot in eeuwigheid. 

3   Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, 

zij de Naam van de HEERE geprezen. 

4 De HEERE is verheven boven alle heidenvolken, 

boven de hemel is Zijn heerlijkheid. 

5 Wie is als de HEERE, onze God? 

Die zeer hoog woont, 

6 Die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde; 

7   Die de geringe opricht uit het stof, 

de arme verheft uit het vuil, 

8 om hem te doen zitten bij edelen, 

bij de edelen van Zijn volk; 

9 Die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin: 

een blijde moeder van kinderen. Halleluja! 

 

Preek - Centrale tekst 

Psalm 113 vers 5 en 6  

5 Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont, 

6 Die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde; 

 

Wie is als de HEERE onze God? 

1. Hij ziet 

2. Hij zorgt 

3. Wij zingen 


