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 Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel  

    Thema: Ik leef! 
 

 

           

 

In deze dienst: 

Voorganger:  mw ds M. Berends uit Berkenwoude 

Organist : Arie Versluijs 

Ouderling:  Willie Kok (L) 

Diaken:   Greet Jongkind 

Lector:   Jannie v.d. Oever 

Ontvangst:  Leo van Veen 

Koster:   Cees de Vos 

 

Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

Orgelspel Lied 630: 1, 2 en 4  (‘Sta op! Een morgen ongedacht’) 



Sta op!  Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 

een nieuwe lente ontloken. 

Het leven brak door aarde en steen, 

uit alle wonderen om u heen 

spreekt, dat God heeft gesproken. 

 

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 

kom uit het graf dat u omsluit, 

kom uit en word geboren! 

Toen heeft zich in het vroegste licht 

de nieuwe Adam opgericht, 

ons allen lang tevoren. 

 

Sta op ! – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, 

werp af uw boze dromen. 

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 

naar een bestaan volkomen. 

 

Aanwezigen gaan staan. 

 

VOTUM EN GROET 

 

Aanwezigen gaan zitten 

 

Drempelgebed  

v.:   Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v::   Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.:   en niet laat varen de werken van Zijn handen  

v.:   Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus,  

       in de gemeenschap van de Heilige Geest,  

a.:   Amen. 

 

 

Orgelspel Lied 22: 10  

  (‘Mijn God, min God, waarom verlaat Gij mij’) 

 

Want geenszins achtte mij de Heer gering, 

die lag vernederd in vernedering. 

Hij heeft mijn leven aan vernietiging 

niet prijsgegeven! 

Hij heeft zijn aanschijn over mij verheven 

en op mijn woord, dat met geween en klagen 

oprees tot Hem om zijne hulp te vragen, 

heeft Hij gehoord! 

 

Kyriegebed 

……………………………… 

afgesloten met: 



v.:   Heer, ontferm u over ons, 

a.:   Heer, ontferm u over ons 

v.:   Christus, ontferm u over ons, 

a.:   Christus, ontferm u over ons 

v.:   Heer, ontferm u over ons, 

a.:   Heer, ontferm u over ons.       Amen 

 

 

Orgelspel Lied 634: 1 en 2    

(‘U zij de glorie’) 

 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Licht moge stralen in de duisternis. 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

 

1e Schriftlezing:  Johannes 20: 19 - 29  

Op 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!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij 

omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft 

uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de 

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

zijn ze niet vergeven.’ 

 

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen 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.’ Een 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 en 

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.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei 

tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

 

Orgelspel   Lied 644: 1, 2 en 3  

   (‘Terwijl wij Hem bewenen’) 

 

 



Terwijl wij Hem bewenen, 

omdat Hij van ons ging, 

is Hij aan ons verschenen 

in zijn verheerlijking. 

 

Terwijl wij om Hem treuren, 

toont Hij ons hand en voet. 

Hij komt door dichte deuren, 

Hij spreekt zijn vredegroet. 

 

Terwijl wij van Hem spreken, 

is Hij in onze kring 

om ons het brood te breken 

van zijn verkondiging. 

 

 

2e Schriftlezing:  I Korintiërs 15: 1 - 11, 35 - 38, 51, 53 - 55, 58 

1 - 11 

Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt 

aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u 

verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het 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, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften 

staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij 

verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, 

maar de meesten nu nog leven. vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 

Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste 

van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen 

dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. 

Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij 

Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en 

door die boodschap bent u tot geloof gekomen. 

35-38 

Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit 

moeten zien?’ Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan 

komen. En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, 

een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en hij 

geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. 

51, 53 - 55, 58 

Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal 

veranderd worden. …….…  Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het 

onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is 

bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in 

vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood waar is je overwinning? Dood, waar is 

je angel?’………  Kortom geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet  

altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer, uw inspanningen nooit 

tevergeefs zijn. 

 

l. : Lof zij U Christus; 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

 

Orgelspel  Lied: 632    

(‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’) 

 



Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt en gegeven. 

Laat ons Hem loven en danken, 

verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht 

heeft Hij verlossing gebracht, 

heeft Hij ons licht aangeheven. 

 

Waren wij dood door de zonde, 

verminkt en verloren, 

doven van harte, 

verhard om zijn woord niet te horen, 

Hij is zo groot, 

Hij overmande de dood. 

Wij zijn in Jezus herboren. 

 

Nu zend uw Geest, als een vuur, 

als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte  

elkander verstaan en beminnen 

en zo voortaan 

eren uw heilige naam 

en U in waarheid aanbidden. 

 

VERKONDIGING 

 

 

Orgelspel       Lied 642: 1, 2, 4, 5 en 8 

   (‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’) 

 

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. 

 

4. Ten onder ging de sterke dood, 

ten onder in de vloed; 

nu straalt ons in het morgenrood 

zijn toekomst tegemoet. 

 

5. De donk’re weg die Hij betrad 

komt uit in ’t hemelrijk, 

en wie Hem volgen op dat pad, 

worden aan Hem gelijk. 

 

8. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 

en die in zijn verrijzenis 

alles herschapen heeft. 

 



Dank- en Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Orgelspel Slotlied 747: 1, 2 en 4 (‘Eens komt de grote zomer’) 

 

Eens komt de grote zomer 

Waarin zich ’t hart verblijdt. 

God zal op aarde komen 

met groene eeuwigheid. 

De hemel en de aarde 

wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren 

in heel zijn creatuur. 

 

Geen woord kan het bereiken, 

het is aan niets gelijk, 

met niets te vergelijken 

dat schone koninkrijk. 

Als God zich openbaren 

zal op de jongste dag 

dan zullen wij ervaren 

wat Hij met ons vermag. 

 

Ook ons zal God verlossen 

uit alle pijn en nood, 

van ’t woeden van de boze, 

van t’ vrezen voor de dood, 

van aarzelen en klagen, 

verdriet en bitterheid, 

van alles wat wij dragen, 

van ’t lijden aan de tijd. 

 

Aanwezige gaan staan 

 

Wegzending en Zegen  

`Amen` 

 

   Aanwezige gaan zitten.  

 

Orgelspel  

 

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet. Daarna verlaten wij de kerk.  

 

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie. Het deel voor de 

kerkvoogdij is bedoeld als onderdeel van de dekking van de energiekosten. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 18 april 2021, is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. 

Voorganger in deze dienst is ds Roel Braakhuis.  

 
 
Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


