
Zondag 24 april 2022  zondag van de goddelijke barmhartigheid – ds. Chris Koole 

 

Mededelingen dienstdoende ouderling 

Aansteken van de kaars en het lantaarntje 

Aanvangslied: Uw lente werpt haar licht vooruit (LLvO I:47) 

1. Uw lente werpt haar licht vooruit waar nog de winter woont. Zij wekt een vrolijk nieuw geluid 

en zet opnieuw de toon. 

2. In stralen rijst uw nieuwe mens, tegen de nacht bestand. De diepste schaduw kent zijn grens 

zolang uw Paaslicht brandt.  

3. O licht van Christus, zichtbaar woord waaruit Gods liefde spreekt, die door de dood niet wordt 

verstoord en zelfs door stenen breekt.  

4. En houdt de slaap ons nog verblind, zijn wij nog niet ontwaakt, – Gij wekt ons met uw nieuwe 

wind: de Geest die levend maakt!  

5. Herschep ons tot het mensenkind dat U als hartslag heeft, in U alleen zijn bronnen vindt en bij 

uw gratie leeft.  

6. Hergeef de aarde haar gelaat, verzilver haar met licht waarin uw trouw te lezen staat. 

Vernieuw haar aangezicht!  

 

Stilte voor gebed 

Aanvangswoord en groet:  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 de werken van zijn handen. 

 2Наші ноги стояли у твоїх дворах, Єрусалиме. 6Господь приймає лагідних, а грішних 

покоряє аж до землі. 8Якщо піду на небо, — Ти там. Якщо зійду в ад — і там Ти. 

 

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. (Romeinen 1: 7b) 

Amen 

благодать вам і мир від Бога, нашого Отця, і Господа Ісуса Христа! Амінь. 

 

Verootmoedigingsgebed:  Heer, die door uw dood en opstanding onze zonden en dood hebt 

teniet gedaan, Heer, ontferm U over ons 

Christus, die Uzelf hebt overgeleverd tot in de dood om ons van het kwaad te verlossen, Christus 

ontferm U over ons 

Heer, die door uw opstanding aan heel de wereld vreugde en vrede wilt brengen Heer, ontferm U 

over ons. 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het 

eeuwig leven. Amen. 

 



Gloria-lied:  GU, Vader, U aanbidden wij (NB 302:2,3 en 4) 

2   U, Vader, U aanbidden wij, 
 wij zingen U ter ere; 
 onwrikbaar staat uw heerschappij, 
 voorgoed zult Gij regeren. 
 Gij hebt onmetelijke macht, 
 uw wil wordt onverwijld volbracht. 
 Die Heer is onze Koning! 
 
3   O Jezus, die de Christus zijt, 
 des Vaders Eengeboren, 
 Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
 en redt wie was verloren. 
 Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
 verhoor ons roepen uit de nacht, 
 erbarm U over allen. 
 
4   O Heil'ge Geest, ons hoogste goed, 
 ten Trooster ons gegeven, 
 heb dank dat Gij ons delen doet 
 in Jezus' dood en leven. 
 Beveilig ons in alle nood, 
 blijf ons nabij in angst en dood, 
 op U steunt ons vertrouwen. 
 

Moment  met de kinderen 

Lichtliedje: Christus, Gij zijt het licht…(NLB 284)  

Wisselgroet: De Heer zij met u. Ook met u zij de Heer. 

Gebed van de zondag 

Eerste lezing: Handelingen 5:12-16 (NBV) 

 12 De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen 
kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, 13en ofschoon niemand zich 
daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. 14Steeds meer mensen 
gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, 15 en ze 
legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch 
ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou 
vallen. 16Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze 
brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen 
werden genezen. 

Zingen: Zijn doen is louter (NLB 111:2,4 en 5) 

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. 
 
4   Hoe recht is zijner handen werk, 
 de waarheid zelf, volmaakt en sterk, 
 hoe heilzaam zijn gegeven orde! 
 Hij spreekt zijn wil uit en voortaan 
 wordt daar nooit meer aan afgedaan, 
 ieder moet Hem gehoorzaam worden. 
 
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. 
 

Tweede lezing: Johannes 20:19-31 (NBV) 

19 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!’ 20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen 

waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader 

mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 

‘Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven 

jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), 

was er niet bij toen Jezus kwam. 25 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.’ 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, 27 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.’ 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, 31 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. (NBV) 

Acclamatie: U komt de lof toe, u het gezang (NLB 339a) 

Overdenking en preek 

Zingen: Sta op een morgen (NB 630) 

1   Sta op! Een morgen ongedacht, 
 Gods dag is aangebroken, 
 er is in een bewogen nacht 
 een nieuwe lente ontloken. 
 Het leven brak door aarde en steen, 
 uit alle wondren om u heen 
 spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
2   Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
 open uw dode oren; 



 kom uit het graf dat u omsluit, 
 kom uit en word geboren! 
 Toen heeft zich in het vroegste licht 
 de nieuwe Adam opgericht, 
 ons allen lang tevoren. 
 
3   Al wat ten dode was gedoemd 
 mag nu de hoop herwinnen; 
 bloemen en vogels, alles roemt 
 Hem als in den beginne. 
 Keerde de Heer der schepping weer, 
 dan is het tevergeefs niet meer 
 te bloeien en te minnen. 
 
4   Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 
 de schoot van 't graf ontkomen. 
 De morgen is vol nieuw geluid, 
 werp af uw boze dromen. 
 Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
 is voor het lichaam nu vrij baan 
 naar een bestaan volkomen. 
 

Drie-minuten-gesprek  - met Bert en Jannie Poot 

 
Dankgebed en voorbeden 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk 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. (Mat 6:9-13) Amen. 

9 Отче наш, Який на небесах, нехай святиться Ім’я Твоє, 10 нехай прийде Царство Твоє, 

нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі; 11 хліб наш насущний дай нам сьогодні, 12 і 

прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, 13 і не введи нас у 

спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь. 

 

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor …. 

Slotlied:  Ga met God (NLB 416)   

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden, 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  



Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Wegzending en zegen  

24і хай покладуть Моє Ім’я на ізраїльських синах, і Я, Господь, поблагословлю їх: 25Нехай 

поблагословить тебе Господь і збереже тебе; 26хай засяє Господь Своїм обличчям на тебе і 

виявить тобі милосердя! 27Нехай Господь підійме Своє обличчя на тебе і хай дасть тобі 

мир! Амінь. 

Besloten met 3 x “Amen”, gezongen door de gemeente: Amen, amen, amen    

 

Zingen: Wilhelmus (NLB 708:1 en 6) ivm koningsdag 27 april 2022 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik, van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een Prinse van Oranje 

ben ik, vrij, onverveerd, 

den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer, 

op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar t'aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 


