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Veenedaal, Oude Kerk 
Zondag 15 april 2012 9.30 uur 
Schriftlezing, Genesis 23 | Markus 16: 1-8 | NBV 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel  
 
Welkom & mededelingen 
 
 
Zingen Psalm 105: 24 

24 Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, 
Opdat het altoos Hem zou vrezen, 
Zijn wet betrachten, en voortaan 
Volstandig op Zijn wegen gaan. 
Men roem' dan d' Oppermajesteit 
Om zoveel gunst, in eeuwigheid. 
 
Zingen Gebed des Heeren : 5 
5 Geef heden ons ons daag'lijks brood; 
Betoon Uw trouwe zorg in nood: 
Gij weet, wat elk op aard' behoev'. 
Dat ons dan geen gebrek bedroev'; 
Dat nooit Uw zegen van ons wijk'; 
Die maakt alleen ons blijd' en rijk. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp is 
in de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen  
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
En Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Beloken Pasen 
Zondag van de pasgeboren kinderen… Die met Pasen gedoopt waren 
8e dag 
Slot van Pasen! 
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Zingen Psalm 118: 12 en 13 
12 Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft. 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER', geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER', geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 
 
13 Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN Naam; 
Wij zeegnen u uit 's HEEREN woning; 
Wij zegenen u al te zaam. 
De HEER' is God, door Wien w' aanschouwen 
Het vrolijk licht, na bang gevaar. 
Bindt d' offerdieren dan met touwen 
Tot aan de hoornen van 't altaar. 

 
Wij horen mee met Israël 
in eerbied de 10 woorden uit Exodus 20 
En ook daarna de samenvatting die Jezus heeft gegeven van deze woorden volgens Markus 12 
 
Geboden 
 
Zingen Psalm 119: 87 en 88 

87 Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen; 
Ik haak, o HEER', naar 't heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 
 
88 Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 
Gelijk een schaap heb ik gedwaald In 't rond, 
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 
Want hij volhardt naar Uw geboon te horen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Genesis 23: 17 – 20 

17 Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot 
die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot, 
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18 over op Abraham als zijn eigendom, voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van 
allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren. 
19 Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, 
tegenover Mamre – het tegenwoordigeHebron – in het land Kanaän. 
20 Zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is als een eigen graf over van 
de Hethieten op Abraham. 

 
2e Lezing Markus 16: 1-8 

1 En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden MariaMagdalena, 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 grafvandaan, want beving en 
ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren 
bevreesd. 

 
Orgelspel & Inzameling gaven 
 
Zingen Op Toon Hoogte 247 

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Preek / Verkondiging Bomen op een kerkhof 
 
Zingen Psalm 30: 1 en 2 

1 Ik zal met hart en mond, o HEER', 
Uw Naam verhogen en Uw eer, 
Dewijl Gij mij Uw bijstand boodt, 
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Mij optrokt uit den diepsten nood; 
Zodat de vijand in mijn lijden 
Zich over mij niet mocht verblijden. 
 
2 Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht, 
Genezen, en mijn smart verzacht! 
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd, 
Als uit het graf weer opgevoerd. 
Gij hebt het leven mij geschonken; 
Ik ben niet in den kuil gezonken. 

 
Overlijdens bericht 
 
Dankgebed 
 
Zingen Op Toon Hoogte 110 

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. 

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. 

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 


