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Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Lied 84 : 1 en 2
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

2 Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 
 
Klein Gloria 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen  Lied 215 : 2, 3, 4 en 7
2 Rondom wie bidden dag aan dag 
zijn wond'ren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
een nieuwe kracht door 's Geestes doop. 
 
3 Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 
 

4 Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 
 
7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 

Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Genesis 21 : 1 - 7 
door Rien Oostveen 
211De HEER zag om naar Sara zoals Hij had beloofd, Hij gaf haar wat Hij had toegezegd: 
2Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon, op de vastgestelde 
tijd, die God hem had genoemd. 3Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die 
Sara hem gebaard had, Isaak, 4en hij besneed Isaak toen deze acht dagen oud was, zoals 
God hem had opgedragen. 5Abraham was honderd jaar toen zijn zoon Isaak werd gebo-
ren. 6‘God maakt dat ik kan lachen,’ zei Sara, ‘en iedereen die dit hoort zal met mij mee la-
chen. 7Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En 
toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard!’ 
 
 
 



Zingen  Lied 803 : 1 en 4 
1 Uit Oer is hij getogen, 
aartsvader Abraham, 
om voortaan te geloven 
in 't land van Kanaän, 
om voortaan als een blinde 
te zien een donker licht, 
om voortaan helderziende 
te zijn op God gericht. 
 

4 Het is niet meer te tellen, 
dat volk dat na hem kwam, 
een herder van zovelen 
is vader Abraham, 
van Jakob, edel strijder 
wiens naam is Israël, 
van Mozes de bevrijder 
die sprak op hoog bevel 

Schriftlezing Johannes 20 : 24 – 29 
24Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘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 op slot zaten, kwam Jezus 
in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ 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.’ 
 
 
Zingen  Lied 675 : 1 
1 Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 

al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. 
Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. 
Halleluja! 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel  
 
Zingen  Lied 68 : 7  
7 God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 
Gebeden 
 
Aankondiging collecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied  Lied 913 : 2 en 3 
2 Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 

3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandelen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’ 
 


