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NLB 632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt  
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht. 
Heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren. 
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren Gods heilige Naam. 
En Hem in waarheid aanbidden. 
 
Opwekking 359 De hemel juicht 
De hemel juicht 
tot eer van de verrezen Heer. 
En alles buigt 
voor de schoonheid van de Heer. 
 

In eeuwigheid zal Hij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 

Kom zing met mij 
tot eer van de verrezen Heer. 
Hij kocht ons vrij 
met zijn leven en zijn eer. 
 

In eeuwigheid zult Gij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 

 
Welkom en mededelingen 
  



Psalm 33:1,2  
1 
Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 
2 
Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven 
schiep Hij door zijn stem. 
 
stil gebed 
votum en groet 
verootmoedigingsgebed 
Opwekking 125 Heer ik kom tot U  
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 

Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 

Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

gebod  
  



Gezang 87 vers 3 en 5  
3 
De mensheid der verloren tijden 
deed Christus sterven aan zijn 
kruis, 
opdat Hij uit het slavenhuis, 
als nieuwe mensen, zijn bevrijden 
zou uitgeleiden. 

5 
Zoals de Christus is verrezen 
door 's Vaders heerlijke 
overmacht, 
zo zijn ook wij aan 't licht gebracht 
om nieuw te leven, zonder vrezen, 
nu en na dezen. 

 
kindermoment 
gebed 
Lezing: 1 Korinthe 15 
Opwekking 832 Jezus overwinnaar  
1 
Waar U verschijnt wordt alles 
nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt  
Door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
 

2 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder 
bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer 

refrein 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
3 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht? 
Waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
 

4 
De schepping knielt in diepst 
ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer

 
 



Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeevenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Naam boven alle namen 
 
Preek 
HH 728 Jezus leeft in eeuwigheid  
Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
 

Straks als er een nieuwe dag 
begint, 
en het licht het van het duister 
wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 

 
Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 

Straks wanneer de grote dag 
begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 

 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Voor- en dankbede 
Afgesloten met Gezongen Onze Vader opwekking 436  
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
 



Refrein: 
Want van U is het koninkrijk,  ) 
de kracht en de heerlijkheid,  )2x 
tot in eeuwigheid.             ) 
 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk,  ) 
de kracht en de heerlijkheid,  )2x 
tot in eeuwigheid.             ) 
 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk,  ) 
de kracht en de heerlijkheid,  )2x 
tot in eeuwigheid.             ) 
Amen. Amen. 
 
Gelegenheid tot collecte via Qr code 
NLB 642:1,2,7,8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft  
1 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
2 
Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over 't ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
  



7 
Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 
8 
't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 
zegen 
 

 

Voor de collecte(s) kunt u onderstaande QR codes gebruiken 

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 
Zondag 1 mei zangdienst met IMH in de Dorpskerk 
Zondag 1 mei a.s. vindt er na ruim twee jaar weer een zangdienst plaats met 
medewerking van een koor. Er zal deze avond, inmiddels traditiegetrouw, 
medewerking worden verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor 
Haarlemmermeer dat onder leiding staat van Hans van Noord. Het is voor 
het koor het eerste optreden sinds zeer lange tijd, dus ook voor hen is het 
een avond om naar uit te kijken.Het koor zal een aantal nummers ten gehore 
brengen en ook de samenzang zal uiteraard niet ontbreken, begeleid door 
dhr. Van Noord op het prachtige Knipscheer orgel van de Dorpskerk. Zoveel 
mannen bij elkaar, aangevuld met een mooi gevulde kerk: dat belooft weer 
een ouderwetse samenzang avond te worden! 
De dienst zal onder leiding staan van de predikant van de Oosterkerk ds. 
Zandbergen. Graag tot 1 mei om 18.30 uur in de Dorpskerk! De toegang is 
zoals gebruikelijk gratis. 


