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Thema: Ik geef het je mee 
Voorganger: ds. Marloes van Doorne 
mmv. Inge Mulder en Philippina Bultman (zang) en Corné van Doorne (orgel) 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Lied 642 
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. 

3. Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 

4. Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 

Bemoediging en groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  Jezus overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 

U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 



Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

Gesprek met de kinderen 

Lezen   Johannes 20: 19-31 
door Manon Sluijter 
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.’ 
Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek 
staan, maar 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  Lied 636 (Elise Mannah) 
1. Liefde is licht, opnieuw geboren, 
wakker uit nacht en eenzaamheid; 
liefde wil strelen niet verstoren 
hunkering naar geborgenheid. 
Liefde heeft handen, ogen, oren 
zo open als de dageraad: 
liefde heeft nooit de hoop verloren – 
liefde leeft langer dan de haat. 

2. Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
komt door gesloten deuren heen, 
biedt aan de woede beide wangen, 
breekt harten harder dan een steen. 
Liefde kan legers overwinnen, 
springt hoger dan de hoogste muur, 
blust, door de vijand te beminnen, 
haarden van hoog oplaaiend vuur. 

3. Liefde is licht, uit Hem geboren 
die zelf de bron van liefde is; 
Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 
Pasen schrijft zijn geschiedenis. 
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 
weg boze dromen – wees gerust! 
Boven mij gaat de hemel open: 
Gods liefde die ons wakker kust. 

Overdenking  

Orgelspel   

Gebeden - Onze Vader  



Zingen  Vrede zij u  
1. Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend ik ook u.  

2. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij, 
mijn Woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij, 
mijn Woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 

3. Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest, 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 

4. Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend ik ook u. 

Wegzending en zegen


