
 

      

 zondag 11 april 2021 
Quasi modo geniti 

 
 

 

 
 

 
Wees niet langer ongelovig, maar geloof    Johannes 20 : 27 

 

   Voorganger:    ds. Frank Leever  (uit Houten) 

   Organist:         Herman Schimmel 

    Lector             Joke van de Belt 

                         

                              **************** 

 

 



 

      

DE  VOORBEREIDING 
 

   
De klok luidt – het wordt stil 
 

Welkom en begroeting door de dienstdoende ambtsdrager 
 

     Zullen we samen bidden:  

 

God, 

we zijn bij elkaar 

 

op zoek naar stilte 

naar leven en liefde 

 

naar onszelf 

naar U 

 

GOD  

LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN 

WEES VOOR ONS LIEFDE DIE BLIJFT 

 
           
  

  Drempellied:   L 111, 1 en 2 
 

1 Van ganser harte loof ik Hem 
in ’t midden van Jeruzalem, 
de Heer in ’t midden der getrouwen. 

Groot zijn de daden van de 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.                

           
 

Bemoediging en groet 
          v:     Onze hulp is in de Naam van de Heer 
          a:   SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN 

v:  De Eeuwige die naar ons omziet 
a:   IN ZIJN LIEFDE MOGEN WIJ LEVEN 

v:   Wij groeten elkaar  
a:   IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 

   EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 
 
Lied:   L 111, 5 

 
5 Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 

en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 
Heilig en zeer te duchten is 

zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 

 
Gebed om ontferming 

 
 ………………..hoor ons roepen: 
                            



 

      

 

 
 
Glorialied:    L 623, 1, 2 en 4 

 
1 O hart, spring op vol vreugde, 
want dit is ongehoord: 

God heeft de dood beteugeld, 
zijn grote dag breekt door! 

Mijn Heer was weggebracht 
naar wat ons allen wacht, 

waar ieder mensenkind 
zijn laatste rustplaats vindt. 
 

2 Hij was door steen omsloten, 
maar heeft op deze dag 

zijn grafsteen weg gestoten 
en heel de schepping lacht! 

Hoe vrolijk treedt Hij aan, 
zwaait met zijn zegevaan; 
bij 't opgaan van de zon 

vocht Hij en overwon! 
 

 
 



 

      

4 Helder staat mij voor ogen, 
dit vrolijke toneel. 

Wat ook nog dreigen moge, 
geen angst wordt mij te veel. 
Niets dat de moed beneemt, 

en mij de schat ontvreemdt 
die ik in Christus vind: 

ik ben door Hem bemind! 
 

DE SCHRIFTEN 
                                  
Gebed 

 
Lezing:    1 Johannes 5 : 1 - 6  

 
Lied:        L 620, 1 t/m 5 

 
1 Hoor aan, gij die Gods kind'ren zijt: 
der heem'len hoogste majesteit 

verrees vandaag in heerlijkheid. 
Halleluja. 

 
2 De drie Maria's daalden af 
vroeg in de schemer naar het graf, 

met zalf, waar elk haar liefde in gaf. 
Halleluja. 

 
3 Door Magdalena's angstig woord 

zijn twee discip'len aangespoord 
en haastten ademloos zich voort. 
Halleluja. 

 



 

      

4 Johannes is over het veld 
sneller dan Petrus voortgesneld, 

om zelf te zien wat werd gemeld. 
Halleluja. 
 

5 De vrouwen naar het graf gegaan, 
zegde een witte engel aan, 

dat nu de Heer was opgestaan. 
Halleluja. 

 
Lezing:    Johannes 20 : 19 - 31 
 

Lied:        L 620, 6 t/m 8 
 

6 Aan de discipelen bijeen 
was 't Christus zelve die verscheen 

en vrede wenste als voorheen. 
Halleluja. 
 

7 t Bericht werd Thomas ook gedaan. 
Hij hoorde het vol twijfel aan 

dat Jezus zou zijn opgestaan. 
Halleluja. 
 

8 - Zie Thomas, mijn doorboorde zij, 
mijn handen, voeten allebei, 

en twijfel niet, geloof in Mij. 
Halleluja. 

 
Overweging  Johannes 20 : 27 Wees niet langer ongelovig, maar 
geloof 
 



 

      

Muziek 
  

Lied:    L 620, 9 t/m 12 
 
9 De wond van spijker en van speer 

zag hij en twijfelde niet meer, 
maar stamelde: Mijn God en Heer. 

Halleluja. 
 

10 Zalig wie niet getwijfeld heeft, 
niet ziet en toch zich overgeeft, 
zijn deel is dat hij eeuwig leeft. 

Halleluja. 
 

11 Wij vieren 't feest van Pasen weer, 
en brengen alle lof en eer 

aan onze opgestane Heer. 
Halleluja. 
 

12 Voor alles wat Hij heeft gedaan, 
roepen wij God ootmoedig aan 

nu onze Heer is opgestaan. 
Halleluja. 
 

 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

 

Dankgebed - Voorbeden  - Stil Gebed – Onze Vader 

     - we zingen daarbij als acclamatie “Hoor onze bede” 



 

      

 

 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 

in eeuwigheid, Amen 
 



 

      

 
Vredegroet, we wensen elkaar vrede 

 
 

      2: Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
          Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen  

          wens ik je toe. 
 

 
Slotlied    L 642, 1, 2, 4, 5 en 7 
 

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 donkere weg die Hij betrad 
komt uit in ’t hemelrijk, 

en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk. 
 

7 Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 

want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 

 
 
Zending en Zegen  

 
Collecte 

 
 

                           **************** 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Reacties op de viering zijn welkom in de doos in de hal óf via het adres::    
reactieviering@pknhuissen.nl.   

In de werkgroep VIEREN worden deze besproken en wordt  er gekeken 

 hoe we daarmee  onze vieringen kunnen  ‘verbeteren’ 
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