
1e paasdag 2014 - middagdienst 
Gezang 218 vers 1, 2 en 8  LvdK  
Psalm 56 vers 5 en 6  OB 
Schriflezing  Rom. 4 vers 23 t/m 25 HSV 
  Rom. 6 vers 4 t/m 6 HSV 
  Rom. 8 vers 10 t/m 11 HSV 
Psalm 73 vers 9 en 10  NB 
Verkondiging   Welk nut heeft Christus’  
    opstanding? 
Gezang 221 vers 1, 2 en 3  LvdK  
Zingen  Geloofsbelijdenis  
  
Gezang 218 vers 1, 2 en 8 - LvdK 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,  
dat Hij is opgestaan,  
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft  
waar wij ook staan of gaan.  
 
Gezang 218 vers 1, 2 en 8 - LvdK  
Ik zeg het allen, en de mond  
van allen zegt het voort,  
tot over 't ganse wereldrond  
de nieuwe morgen gloort.  
 
Gezang 218 vers 1, 2 en 8 - LvdK  
't Is feest, omdat Hij bij ons is,  
de Heer die eeuwig leeft  
en die in zijn verrijzenis  
alles herschapen heeft.  
 
 
 

Psalm 56 vers 5 en 6 - OB 
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar 
woord;  
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.  
'k Vertrouw op God, door gene vrees 
gestoord;  
Wat stervling zou mij schenden?  
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn 
ellenden  
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt 
wenden; 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,  
Door ijver aangespoord.  
 
Psalm 56 vers 5 en 6 - OB 
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;  
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer 
stoot;  
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;  
Gij hebt mijn smart verdreven.  
Uw dierbre gunst is m' altoos bijgebleven.  
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen 
leven.  
Zo word' door mij Zijn Naam altoos 
verheven;  
Zo word' Zijn lof vergroot.  
  
Het koor ‘’Looft den Heer’’ zingt  
 
Schriftlezing: Romeinen 4 vers 23 t/m 25 
23 En dit is niet alleen voor hem 
geschreven, 

24 maar ook voor ons, want ook wij zullen 
als 
rechtvaardigen worden aangenomen omdat 
we 
geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de 
dood 
heeft opgewekt: 25 hij die werd 
prijsgegeven om 
onze zonden en werd opgewekt omwille 
van onze 
rechtvaardiging.  
 
Schriftlezing: Romeinen 6 vers 4 t/m 6 
Herziene Statenvertaling  
4 We zijn door de doop in zijn dood met 
hem 
begraven om, zoals Christus door de macht 
van de 
Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw 
leven te 
leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen 
wij ook 
delen in zijn opstanding. 6 Immers, we 
weten dat 
ons oude bestaan met hem gekruisigd is 
omdat er 
een einde moest komen aan ons zondige 
leven: we 
mochten niet langer slaven van de zonde 
zijn.  
 



Schriftlezing: Romeinen 8 vers 10 t/m 11 
Herziene Statenvertaling  
10 Als Christus echter in u leeft, bent u 
door de 
zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest 
schenkt u 
leven, omdat u door God als 
rechtvaardigen bent 
aangenomen. 11 Want als de Geest van 
hem die 
Jezus uit de dood heeft opgewekt in u 
woont, zal hij 
die Christus heeft opgewekt ook u die 
sterfelijk 
bent, levend maken door zijn Geest, die in 
u leeft.  
 
Psalm 73 vers 9 en 10 - NB 
Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid.  
 
 
 
 
 
 

Psalm 73 vers 9 en 10 NB 
Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer ? 
Wat kan op aarde mij bekoren ? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw.  
 
Gezang 221 vers 1, 2 en 3 - LvdK   
Wees gegroet, gij eersteling der dagen,  
morgen der verrijzenis,  
bij wiens licht de macht der hel verslagen  
en de dood vernietigd is!  
Here Jezus, trooster aller smarten,  
zon der wereld, schijn in onze harten,  
deel ons zelf de voorsmaak mee  
van der zaal'gen sabbathsvree!  
 
Gezang 221 vers 1, 2 en 3 - LvdK  
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!  
 

Gezang 221 vers 1, 2 en 3 - LvdK  
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!  
 
Het koor ‘’Looft den Heer’’ zingt  
 
Zingen: Geloofsbelijdenis 
 
 


