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Orgelspel  
 
Begroeting door de ouderling van dienst  
 
Intochtslied: 139, vers 1, 2 en 3  

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  

Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
’t ligt alles open voor uw ogen.  

 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  

wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord,  

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja overal, op al mijn wegen  

en altijd weer komt Gij mij tegen.  
 

3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.  
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt  
zo dichtbij met uw majesteit,  

zo ver en zo met mij verbonden:  
hoe kan ik uw geheim doorgronden?  

 
De paaskaars wordt aangestoken  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Stilte om ons voor te bereiden op de dienst  
 
Bemoediging en groet  
 
Inleiding op de dienst  
 
Kyriegebed  
 
Als antwoordlied op dit Kyrie zingen we op de melodie 
van Psalm 146 ‘Wees de grond onder mijn voeten’  
 

1. Wees de grond onder mijn voeten,  
wees het dak boven mijn hoofd;  

Wijs mij richting op de route  
naar de toekomst ons beloofd.  

Wees de bron waaruit ik put  
Liefde, vrede en geluk.  

 
2. Wees de stem in onze stilte  

en het oor dat ons verstaat;  
Wees de warmte als de kilte  

onze liefde sterven laat;  
en geef ons steeds betekenis  

aan de vraag wat leven is.  
 

Genade en vrede van God onze Vader  
Die met zijn liefde ons omringt  
En van Jezus Christus door de Heilige Geest  
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Gebed van de zondag  
 
Lezen: Genesis 8: 6-16  
6Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster 
dat hij in de ark had aangebracht open 7en liet een raaf 
los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde 
droog was. 8Vervolgens liet hij een duif los om te zien of 
het water verder gedaald was. 9Maar de duif kon nergens 
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. 10Hij wachtte nog zeven 
dagen en liet de duif toen opnieuw los. 11Tegen 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. 12Weer wachtte hij zeven dagen en daarna 
liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem 
terug. 13In het zeshonderdeerste jaar van Noachs 
leven, 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. 14Op de zevenentwintigste dag van de 
tweede maand was de aarde droog. 
15Toen zei God tegen Noach: 16‘Ga de ark uit, samen met 
je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen.  
 
 
Orgelspel  
(met lied 559 erin verwerkt) 
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Gij die ver voor ons uit  
doordrong in ’t land der angst,  

help ons in ’t donker, o  
Heer, U te vinden.  

 
Lezen: Johannes 20: 19 en 20: 24-30 
 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!’ 
 
20: 24-30 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. 
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Overdenking met beeldmeditatie M. Chagall  ‘Noah’s 
Ark’ 
 
 

 
 
Muziek: Vandaag begraaf ik jou in mij (YouTube)  
 
Voorbede,  Stil gebed,  Onze Vader (oecumenisch)  
 

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  
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zoals wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de kwaad.  
Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid.  

Amen.  
 

Slotlied op de melodie van lied 751 
 

1. Een frisse wind die waaien gaat  
en alles wordt geraakt.  

Zo werkt de geest van onze God  
die ons geestdriftig maakt.  

 
2. En dankbaar is de daad die heelt  

wat wond is of wat breekt,  
die in barmhartigheid verbeeldt  

wat vanuit harten spreekt.  
 

3. Gezegend is het levensspoor  
dat naar de toekomst wijst.  

Gods Geest gaat daarin mensen voor,  
waar liefde zich bewijst.  

 
Zegengebed  



8 

 Collecte doelen 
 
1e : St. Matamba  
2e:  Instandhouding pastoraat  
 

  


