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Voorbereiding 
 
Opening door ouderling van dienst 
 
Openingslied: 632: 1,3 
1. 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. 
 
3. 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. 
 

Stilte 
 
Bemoediging 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
en niet laat varen de werken van zijn handen. 
g. Amen 
 
(allen zitten) 
 
Openingswoord 

Zingen: 637: 1,2 
1. O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, die voor geen zonde zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
2. De Vader laat niet in het graf 
een kind dat zoveel vreugde gaf, 
Hij tilt het uit de kille grond – 
het loopt als vuur de wereld rond. 

 
Gebed om ontferming 

  



Zingen: 637: 3,4 
3. De oude nacht voorgoed gedood, 
de toekomst kleurt de morgen rood, 
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 
 
4. Ziehier het licht van lange duur, 
Zie hier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
 

Het Woord 
 
Groet 
V: De Heer zij met u 
G: ook met u zij de Heer 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Jesaja 26:1-13 
261Op 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. 
 
  



Zingen: Psalm van de zondag 111: 1,2 
1. Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
den Heer in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
2. Zijn doen is louter majesteit, 
zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.  

 
Tweede lezing: Johannes 20: (19) 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!’  
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. 
 
Zingen: 633: 1, 3, 5 

1. De lichtvorst, de ontluisterde 
Verheft zijn aangezicht, 
De zon die wij verduisterden 
Breekt uit in stralend licht. 
 
3. Nu ons een licht is opgegaan 
Gewenteld onze steen 
Komen wij oog in oog te staan 
Niet langer dood-alleen 
 
5. De liefde toont zijn aangezicht 
Een zonnelied breekt aan 
Vandaag zien wij het levenslicht 
De Heer is opgestaan. 

 

  



Preek 
 
Meditatief orgelspel 

 
 
 

Zingen: 221: 1 
Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

Gaven en gebeden 
 
Dankgebed/ voorbede/ Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Informatie over de collecte 
 
(gemeente gaat staan) 
 
Slotlied: 630: 1,4 
1. Sta op een morgen ongedacht 
Gods dag is aangebroken 
Er is in één bewogen nacht 
Een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aard’ en steen 
Uit alle wondren om ons heen 
Spreekt dat God heeft gesproken. 
 
4. 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. 

 

 Zegen 
  

(gezongen amen) 


