
ORDE VAN DIENST – zondag 11 april 2021 
2e zondag van Pasen, zondag Quasimodo geniti ( = als pasgeboren kinderen, 1 Petr. 2, 2  ) 

Voorganger: ds. S. Nieuwenhuizen, Oosterhout 
Organist: mw. Gertje van Elsäcker 

Zangers: Leden van de cantorij 
 
VOOR DE DIENST 
 

welkom 
 

het aansteken van de kaarsen  (door de ouderling) 
het openleggen van de bijbel  (door de voorganger ) 
 
psalm van de intocht: psalm 111 : 1 en 5  (door de zangers) 

1. Van ganser harte loof ik hem, 
in 't midden van Jeruzalem, 
den Heer in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den Heer, 
hij doet wie lust heeft aan zijn leer, 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 

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. 

 
DIENST VAN HET VOORWOORD 
 
groet en beginwoorden 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
aanvangslied:  645: 1, 2 en 5. (door de zangers) 

1. 
 

Zing ten hemel toe,  
juich en jubel Gode, 
want Hij wordt niet moe  
voor ons uit te gaan 
als een vuur vooraan  
levenden en doden! 
 

2. 
 

Christus onze Heer 
is voor ons gestorven 
en Hij daalde neer 
in het doodsgebied, 
deed de dood te niet 
in de nieuwe morgen 
 
 
 
 
 
 



5. 
 

Pasen is de dag, 
dat de dove lippen 
van het stomme graf 
Hem, het woord van God, 
uit de zwarte dood 
in het leven riepen. 
 

smeekgebed 
 
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
 en laten we zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.  
zo bidden wij: 
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!  
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
glorialied :  648    (door de zangers) 

1.  
 

Zing halleluja, hemel en aarde, zing,  
zing voor de Ene, de Eeuwige 
aan wie het licht, de liefde ontspringt, –  
verheven is Hij, de Levende. 
 

2. Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,  
dor hout bloeit op in uw open hof:  
één en al bloesem, wekenlang feest –  
wij plukken geloof en oogsten lof.  
 

3. Zing halleluja, nodig de volken: drink,  
eet van de vrucht, gij gezegenden;  
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:  
verheven is Hij, de Levende! 
 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

schriftlezing Oude Testament: Jesaja 26 : 1 – 13. 
 
zingen  psalm 122 : 3  (door de zangers)  

3.   Bid heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
 

 

schriftlezing Nieuwe Testament: Joh. 20: ( 19 ) 24 – 31 
 

acclamatie:  gezang 339a   (door de zangers) 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
 



verkondiging 
 

zingen  642    (Nederland zingt) 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 Messias Jezus de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël. 
g: DE HEER IS ONZE GOD. 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel 
 en met geheel uw kracht 
 en de naaste als uzelf 
g: AMEN 
 

zingen   646  (door de zangers) 
1. 
 

De Heer is onze reisgenoot, 
Hij die ons zijn gezelschap bood 
en sprekend over kruis en graf 
geduldig tekst en uitleg gaf. 
 

2. 
 

Zo valt een lange weg ons licht, 
de schrift opent een vergezicht 
en brengt verdwaalden dicht bij huis, 
verloren zonen komen thuis. 
 

3. 
 

De avond daalt, blijf bij ons Heer! 
Hij zet zich aan de tafel neer 
en breekt het brood en schenkt de wijn, 
die gast, het moet de gastheer zijn! 
 

4. 
 

Wij keren naar Jeruzalem, 
ons brandend hart verneemt zijn stem, 
Hij deelt met ons het dagelijks brood, 
de Heer is onze reisgenoot. 
 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

g: 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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iYGKSJYFz-w


mededelingen     muzikale begeleiding. 
collectedoelen                                  
 eerste collecte: ZWO 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte : Klein onderhoud kerkgebouw 

 

slotlied  634   (Nederland zingt opname uit de St. Christoffelkathedraal te Roermond )  
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 
gesproken AMEN  
 
orgelspel 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XFWOA06SAAo

