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Welkom en mededelingen 

 

Psalm 27: 1 en 7 

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de HEER die mij behouden zal! 

7 O als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 

O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 

dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! 

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 

Hij is getrouw, de bron van alle goed! 

Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 

wacht op den HEER en houd u onversaagd. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Gezang 221: 1 

1 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! 

 

Gebed 

 

Bijbellezing: 1 Korintiërs 15: 1-28 

De opstanding van de doden 
1Broeders en zusters, ik herinner u aan het 

evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u hebt 

aangenomen, dat uw fundament is 2en uw redding 

– als u tenminste vasthoudt aan de boodschap 

zoals ik u die 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, dat Hij op de derde dag is 

opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5en dat Hij 

is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 

twaalf. 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. 8Pas 

op het laatst verscheen Hij ook aan mij, 

misgeboorte die ik was. 9Want ik ben de minste 

van de apostelen, ik ben de naam apostel niet 

waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. 
10Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben. En 

zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking 

gebleven. Integendeel, ik heb veel harder gewerkt 

dan alle andere apostelen, althans, niet ik, maar 

Gods genade die mij bijstaat. 11In ieder geval, of 

zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal de 

boodschap die ik u verkondigd heb, en door die 

boodschap bent u tot geloof gekomen. 
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. 
20Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, 

als de eerste van de gestorvenen. 21Want zoals 

de dood er is gekomen door een mens, zo is ook 

de opstanding uit de dood er gekomen door een 

mens. 22Zoals allen sterven in Adam, zo zullen 

allen ook tot leven komen in Christus. 23Maar 

ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als 

eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem 

toebehoren. 24En dan komt het einde en draagt Hij 

het koningschap over aan God, de Vader, nadat 

Hij alle heerschappij en elke macht en kracht 

vernietigd heeft. 25Want Hij moet koning zijn totdat 

‘Hij alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. 
26De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, 
27want er staat: ‘Hij heeft alles aan zijn voeten 

gelegd.’ Wanneer er ‘alles’ staat, is dat natuurlijk 

uitgezonderd degene die alles aan Hem 

onderwerpt. 28En op het moment dat alles aan 

Hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf 

onderwerpen aan Hem die alles aan Hem 

onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal 

zijn. 

 

Heidelbergse catechismus zondag 17 

45. Vraag: Welke betekenis heeft de opstanding 

van Christus voor ons?  

Antwoord: Ten eerste heeft Hij door zijn 

opstanding de dood overwonnen om ons in de 

gerechtigheid te doen delen, die Hij voor ons door 

zijn dood verworven had. 

Ten tweede worden ook wij door zijn kracht 

opgewekt tot een nieuw leven. 
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Ten derde is voor ons de opstanding van Christus 

een zeker onderpand van onze eigen opstanding 

in heerlijkheid. 

 

Op Toonhoogte 22: 5 en 6 
(= Psalm 56: 5 en 6 (berijming 1773)) 

5.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 sterv'ling 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.  
6.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 dierb're 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. 
 

Preek 

 

Gezang 297 

1 Toch overwint eens de genade, 

en maakt een einde aan de nacht. 

Dan onderwerpt de Heer het kwade, 

dan is de strijd des doods volbracht. 

De wereld treedt in 's Vaders licht, 

verheerlijkt voor zijn aangezicht. 

2 O welk een vreugde zal het wezen, 

als Hem elk volk is toegedaan; 

uit aard' en hemel opgerezen 

vangt dan het nieuwe loflied aan. 

Als ieder voor de Heer zich buigt 

en aller stem Gods lof getuigt. 

 

Gebed 

 

Collecteaankondiging 

1. Collecte op hulpverleningszondag voor 

het werelddiaconaat 

2. Kerkelijke kassen en kerk

Op Toonhoogte 40: 9 
(=Psalm 96: 9 (berijming 1773)) 

9.'t Juich al voor 't aangezicht des HEREN! 

Hij komt, die d' aarde zal regeren 

en richten vol van majesteit: 

de wereld zal gerechtigheid, 

het mensdom zijne waarheid eren. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 

Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel, 

op de derde dag opgestaan uit de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof een heilige, katholieke, 

christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en een eeuwig leven. 

Amen. 

 

Gezang 257 

1 Halleluja, eeuwig dank en ere, 

lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 

word' op aard' en in de hemel, Here, 

voor uw liefd' U toegebracht! 

Vader, sla ons steeds in liefde gade; 

Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 

uw gemeenschap, Geest van God, 

amen, zij ons eeuwig lot! 

 

Zegen (3x amen) 


