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Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Sietske van der Hoek 
Ouderling van dienst: Freja Slot 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Willeke Koops 
Organist: Nico Ph. Hovius  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Mijn licht, mijn heil is Hij”  
(Intochtspsalm 27: vers 1 en 7) 

 

Groet en Onze Hulp 
 

v. Onze Hulp is de Naam van de Levende God 
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. Genade zij u en vrede van God die ons liefheeft, 

en van Jezus Christus onze Heer, die leeft 
a. Amen. 

 

Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 

We zingen: “Zing ten hemel toe”  
(Loflied 645: vers 1, 4 en 6) 

 

Met de kinderen 
 

We zingen: “Jij geeft mij vleugels”  
(Lied 930: vers 1)  
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Schriftlezing: Genesis 8:6-16 
 

Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark 
had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vlie-
gen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te 
zien of het water op het land verder gedaald was. Maar de duif kon ner-
gens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam 
bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak 
zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte 
nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam 
ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach 
dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij zeven 
dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij 
hem terug. In het zeshonderdeerste jaar, op de eerste dag van de eerste 
maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak 
van de ark open en keek rond – de aarde was drooggevallen. Op de ze-
venentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog. Toen 
zei God tegen Noach: ‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en 
de vrouwen van je zonen. 

 

We zingen: “Zing voor de Heer een nieuw gezang”  
(Lied 655: vers 1 t/m 4) 

 

Schriftlezing: Johannes 20:19-31 
 

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij 
elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. 
Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ Na deze 
woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij 
omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! 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 ie-
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mands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, 
dan zijn ze niet vergeven.’ Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, 
‘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 voe-
len, 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 op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. 
‘Vrede zij met jullie!’ 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 in het bijzijn 
van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek 
staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de mes-
sias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door 
zijn naam. 

 

We zingen: “Wek mijn zachtheid weer”  
(Lied 925: vers 1) 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, besloten met: 
 

Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-
ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 

We zingen (staand): “Sta op, een morgen ongedacht” 
(Slotlied 630: vers 1 t/m 4) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 

 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis 
voor koffie, thee en een goed gesprek 


