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Welkom  

  

Orgelspel: Intochtslied 612: 1,2  

 

1. Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 
heeft God ons toegedacht. 
Wij komen als geroepen, 
getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam. 

2. Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 

 

Stil gebed Bemoediging en Groet  

Kyriëgebed   

  

Orgelspel: Loflied 302: 1,2  

 

1. God in den hoog’ alleen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 

 

 

DIENST VAN HET WOORD  

Gebed bij de opening van de Bijbel  

 

Lezing: Jesaja 26, 1-13  

 
1Op die dag zal in Juda dit lied klinken: ‘Wij hebben een sterke stad, de HEER biedt 

ons redding als een wal, als een muur. 2Open de poorten, opdat het rechtvaardige 

volk kan binnentreden, het volk van uw getrouwen. 3De standvastige is veilig bij u, 

vrede is er voor wie op u vertrouwt. 4Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, 

want de HEER is een rots sinds mensenheugenis. 5Hij haalt neer wie in de hoogte 

leven en veilig in hun onneembare vesting wonen. Hij brengt zelf hun stad ten val, 

hij maakt haar met de grond gelijk, niets laat hij van haar heel. 6Dan wordt ze onder 

de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen. 7U effent het 

pad voor de rechtvaardige, u baant voor hem een rechte weg. 8Ook wij verlaten ons 

op u, HEER: wij gaan de paden van uw recht. Wij richten ons op uw naam, naar u 

gaat ons verlangen uit. 9Reikhalzend kijk ik naar u uit, zelfs ’s nachts verlang ik naar 

u. Wanneer u een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde 

gerechtigheid leren. 10Maar niet de goddeloze: al wordt hij gespaard, gerechtigheid 

zal hij nooit leren. In het land van het recht doet hij slechts onrecht; de macht van 

de HEER merkt hij niet op. 11HEER, uw opgeheven hand ziet hij niet. Laat hem dan 

tot zijn schande zien hoe u ijvert voor uw volk, hoe het vuur uw vijand verteert. 
12HEER, geef ons vrede, alles wat wij deden, hebt u voor ons gedaan. 13HEER, onze 



God, andere heren hebben ons in hun macht gehad, maar alleen uw naam zullen wij 

prijzen. 

 

Orgelspel: Lied 133: 1,2,3 

  

1   Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 

van ’t zelfde huis als broeders samenwonen. 

Eén liefdeband houdt hen tezaam. 

De zegen van Gods hoog verheven naam 

daalt op hen neer vol zoete tederheid, 

als olie die de priester wijdt.  

 

2   Als olie die Aärons baard en kleren 

met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 

voor wie eendrachtig samen zijn. 

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 

op Hermons top en daalt op Sion neer. 

’t Wordt al een tuin voor God de Heer. 

 

3   Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 

hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 

en leven tot in eeuwigheid. 

Evangelielezing: Johannes 20,24-31  

  
19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze 

hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in 

hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij hun 

zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog 

eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend 

ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige 

Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze 

niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 

24Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus 

kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei 

hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers 

kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een week 

later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de 

deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei 

hij, 27en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn 

handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas 

antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien 

hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 
30Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in 

dit boek staan, 31maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias 

is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orgelspel: Lied 633: 4,5 

4. O teken dat zijn handpalm siert, 

zijn hartstreek en zijn voet, 

zijn onmacht heeft gezegevierd, 

de onschuld van zijn bloed. 

5. De liefde toont zijn aangezicht, 

een zonnelied breekt aan, 

vandaag zien wij het levenslicht, 

de Heer is opgestaan. 

Uitleg en Verkondiging  

 

Orgelspel: Lied 970: 1,3,5 

  

1. Vlammen zijn er vele, één is het licht, 

licht van Jezus Christus,  

vlammen zijn er vele, één is het licht,  

wij zijn één in Christus.  

  

3.  Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 

Geest van Jezus Christus, 

gaven schonk Hij vele, één is de Geest,  

wij zijn één in Christus.  

 

5. Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 

wij zijn Christus’ lichaam, 

leden zijn er vele, één is zijn kerk,  

wij zijn één in Christus. 

 

Dankgebed- Voorbeden- stil gebed- Onze Vader  

 

Zegen  

 

Orgelspel: Lied 425  

  

1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

  

  

  

  


