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Voorganger:  ds. C.N. van Dis,  Nieuwegein 
Organist:  Ad Schouls 
 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen : Ps. 118 : 1 en 3   ( staande ) 
 

1. Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen: "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
 

3. Ik werd benauwd van alle zijden, 
En riep den HEER ootmoedig aan. 
De HEER verhoorde mij in 't lijden, 
En deed mij in de ruimte gaan. 
De HEER is bij mij, 'k zal niet vrezen; 
De HEER zal mij getrouw behoên; 
Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 
Wat zal een nietig mens mij doen? 

 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen : Ps. 118 : 8 en 11 
 

8. Gods rechterhand is hoog verheven; 
Des HEEREN sterke rechterhand 
Doet door haar daân de wereld beven, 
Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 
Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, 
Maar leven, en des HEEREN daân, 
Waardoor wij zoveel heil verwerven, 
Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan. 



11.De steen, dien door de tempelbouwers 
Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen; 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 
Lezen van de geboden van God 
 
Zingen: Ps. 143 : 1 en 10 
 

1. O HEER, wil mijn gebeden horen; 
Neig tot mijn smeken gunstig' oren; 
Verhoor m', o Oppermajesteit, 
Om Uwe trouw, aan mij gezworen; 
Verhoor m' om Uw gerechtigheid. 
 

10. Leer mij, o God van zaligheden, 
Mijn leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 
Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 
En leid' mij in een effen land. 

 
Gebed 
 
Kinderlied  (Hemelhoog 170 ) 
 
Refrein 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
        
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Kinderen gaan naar de kinderdienst  
Thema : Jezus verschijnt aan zijn leerlingen    Joh. 20 : 19 – 29 
 
 



Schriftlezing : Markus 16 : 1 – 20 
 
1 En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria 
Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome 
specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. 
2 En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het 
graf, toen de zon opging. 
3 En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de 
ingang van het graf wegrollen? 
4 En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, 
want hij was heel groot. 
5 En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de 
rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang 
gewaad, en zij waren ontdaan. 
6 Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de 
Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie 
de plaats waar ze Hem gelegd hadden. 
7 Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u 
voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd 
heeft. 
8 En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf 
vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en 
zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. 
9 En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste 
dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit 
wie Hij zeven demonen uitgedreven had. 
10 Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest 
waren, die treurden en huilden. 
11 En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, 
geloofden zij het niet. 
12 En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan 
twee van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. 
13 Ook zij gingen het aan de anderen berichten; maar zij 
geloofden ook hen niet. 
14 Later is Hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en 
Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij 
hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij 
opgewekt was. 



15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het 
Evangelie aan alle schepselen. 
16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, 
maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. 
17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen 
volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde 
talen zullen zij spreken; 
18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen 
drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de 
handen leggen en zij zullen gezond worden. 
19 De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, 
opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand 
van God, 
20 maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere 
werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop 
volgden. Amen. 
 
Zingen : Lied 172 : 1, 2 en 3    ( weerklank) 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
         Prediking     Thema: Christus gaat voor    ( Markus 16 : 7-8 ) 

   
 Zingen : Lied 219 : 1 en 3      (weerklank ) 
 
 

 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankgebed 
 



      Collecte 
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De kinderen keren terug van de kinderdienst 
 
 
 
 
 Zingen : Ps. 117 
 

Loof, loof den HEER, gij heidendom; 
Gij volken, prijst Zijn naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer!    
 
Zegen                      


