
Samenkomst van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap 'De Magneet' 
Paaszondag, 16 april 2017 

Spreker: ds. Hans Maat van het Evangelisch Werkverband 
Pianist: Harry Heidekamp 

m.m.v. Gospelkoor  “SPIRIT” 
 

Spirit zingt vanaf 9.50 uur twee liederen:  

 

Korte vertaling   Let the rocks keep silent  

Laten de rotsen stil zijn en de bergen hun mond houden, terwijl wij de Heer prijzen.  
Wij zijn hier gekomen om Hem te prijzen. 
God van wie alle zegeningen komen, wij prijzen Uw Naam! 
 
Korte vertaling   I’ll still cling to the old rugged cross 

Als kind leerde ik dat Jezus gestorven is voor mijn zonden.  

Sinds die tijd besef ik dat ik Hem elke dag nodig heb. 

Ik houd me nog steeds vast aan de belofte die uitgaat van  

Het Kruis op Golgotha. 

 
Welkom en mededelingen  (door Cees Poot) 
 
De paaskaars wordt binnengedragen 
 
Aansteken van de kaars  (door Philip van den Berg) 
 
Zingen (staande): Hemelhoog 169: 1 t/m 4  

1.   Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

 
die galmt door gans Jeruzalem; 

 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 

 
de Zoon van God is opgestaan! 
 

 

2.   Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

 
Hij overwon, die sterke Held, 

 
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 

 
want Hij is God, bekleed met macht! 

 

3.   Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

 
want alles, alles is voldaan; 

 
Wie in ’t geloof op Jezus ziet, 

 
die vreest voor dood en duivel niet. 

 

4.   Want nu de Heer is opgestaan, 

 
nu vangt het nieuwe leven aan, 

 
een leven, door zijn dood bereid, 

 
een leven in zijn heerlijkheid. 

 

 

Stil gebed en groet (gemeente gaat zitten) 
 
Zingen: NLB 642: 1, 2 en 8 
 
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. 

8.'t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

Gebed 
 

Spirit zingt:  Agnus Dei en You are holy 

 

Korte vertaling    Agnus Dei  

Halleluja, voor onze almachtige God en Here.  

Waardig is het Lam.  

U bent heilig, U bent waardig, U komt alle lof toe, Christus de Heer.  

Komt laten wij aanbidden, Christus de Heer. Amen!        1 



Korte vertaling    You are holy 

U bent heilig, U bent machtig , U bent waardig , Eer en ontzag  
Ik wil volgen, ik wil luist'ren, van U houden, iedere dag  
 
Ik wil zingen en juichen in aanbidding, want U bent de machtige 
U bent het Lam van God, zo volmaakt en rein 
U bent de Alfa en de Omega,  het begin en het einde  
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U. 

 

De kinderen komen naar voren 

 

Kinderlied Samen Zingen 265   (liederen worden geprojecteerd via beamer) 

 
1.   Klap in je handen van blijdschap, 

 
dit is de dag die God ons geeft. 

 
Dit is de dag van je leven. 

 
Dit is het feest dat Jezus leeft! 
 

Refr: Jezus is opgestaan, en Hij leeft Halleluja 
Jezus is opgestaan, en hij leeft Halleluja 

 
2.   Klop op de deur bij de mensen: 

 
dit is de dag die God ons geeft. 

 
Kom uit je donkere huizen, 

 
kom naar het feest dat Jezus leeft! 
 

 

3.   Zing op de straten en pleinen: 

 
dit is de dag die God ons geeft. 

 
Zing van het licht en het leven, 

 
zing van het feest dat Jezus leeft! 

 

kindermoment  (door Jopie van Woerden en Tiny Huisman) 

kinderlied Samen Zingen 290  

 
Refrein 1 
Weet je, dat de Vader je kent? 
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 

 

Refrein 3 
Ik weet, dat de Vader me kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 

Bijbellezing (door Carola Vooijs) 

 

Lezing 1: Mat 28: 1-7  NBV 

Opstanding uit de dood 

281Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de 
andere Maria naar het graf kijken. 2Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer 
daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3Hij lichtte als een bliksem en 
zijn kleding was wit als sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5De engel richtte 
zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6Hij is niet hier, 
hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7En ga nu 
snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor 
naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’ 
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Lezing 2:  1 Korinthe 15: 1-7,  vers 12-19,   vers 35,   vers 44-53  

 

151Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, 
dat uw fundament is 2en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb.  
Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn 
beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4dat hij is 
begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5en dat hij is verschenen aan Kefas en 
vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters 
tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7Vervolgens is hij aan Jakobus 
verschenen en daarna aan alle apostelen.  
             

12Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen 
van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 13Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet 
opgewekt; 14en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. 15Dan 
blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft 
opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. 16Wanneer de 
doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof 
nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 18en worden de doden die Christus toebehoren niet 
gered. 19Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. 
 
35Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten 
zien?’  
 44Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam 
is, is er ook een geestelijk lichaam. 45Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, 
aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46Niet het geestelijke is er als eerste, 
maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. 47De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, 
de tweede mens is hemels. 48Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de 
tweede. 49Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de 
hemelse mens hebben. 

50Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het 
koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 51Ik zal u een geheim 
onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52in een 
ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, 
zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53Want het 
vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het 
onsterfelijke.  

 

Spirit zingt: Forever en Get on your feet  

Korte vertaling    Forever  

Geef God, onze koning, alle dank en eer, Zijn liefde is voor eeuwig 

Want Hij is goed en boven alles verheven. 

Met zijn machtige en uitgestrekte hand, heeft hij ons voor altijd lief. 

Van zonsopgang tot zonsondergang en in zijn genade mogen wij doorgaan. 

Zing en prijs, want God is trouw, sterk en altijd met ons. 

 

Korte vertaling    Get on Your Feet 
Kerk van God wordt wakker en sta op!  

Er is een tijd om te werken en een tijd om te rusten,  

een tijd om te luisteren en gezegend te worden. 

Wij zijn lang genoeg stil geweest.  

Nu is het tijd om op te staan en de wereld te vertellen over God en Zijn gerechtigheid. 

 

Overdenking             3 



Zingen: Hemelhoog 177  

Heer, ik prijs uw grote naam; 

heel mijn hart wil ik U geven. 

Want U bent de weg gegaan 

die mij redding bracht en leven. 

U daalde neer van uw troon 

om mens te zijn. 

Van de stal naar het kruis 

droeg U mijn pijn. 

Van het kruis naar het graf; 

Uit het graf weer opgestaan.                                

Heer, ik prijs uw grote naam 

 

Dankgebed en voorbeden. Spirit zingt rondom het gebed: Thank You Lord 

Korte vertaling:   Thank you Lord 
Ik wil u danken Heer. 

Niet langer gebonden. 

Mijn ziel heeft rust, wat een zegen. 

Prijs de Heer, ik ben vrij. 
 

Inzameling   1e collecte: onkosten, 2e collecte: Evangelisch Werkverband 

Hans Maat geeft een toelichting op de tweede collecte 

 

zingen: Hemelhoog 200: 1, 2 en 3  
1.U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

2.Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

3.Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zegen 

Spirit zingt: I will follow Him 

Korte vertaling:  I will follow Him 
Ik zal hem volgen, waar Hij ook mag gaan. 
Er is geen oceaan te diep. 
Geen berg te hoog dat het me van Zijn liefde weg kan houden. 
 
Ik zal Hem volgen. 
Vanaf het moment dat Hij mijn hand aanraakte wist ik 
dat ik altijd bij Hem in de buurt moet zijn 
Hij is mijn bestemming 
want ik houd van Hem 
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