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ORDE VOOR DE PAASDIENST 
op zondag 19 april 2020 
in de Slangenbursge kerk

Thema: Met Christus opstaan

voorganger ds. Conny van den Berg
piano Frederiek Wester

Pianospel

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING

De kaarsen worden aangestoken

Drempelgebed

Stilte

Aanvangslied: LB 601

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
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Groet en bemoediging

Inleiding

Kyrie: LB 301g

Glorialied: LB 648

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!

SCHRIFT

Gebed

Lezing OT: 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 vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij
een duif los om te zien of het water verder gedaald was. Maar 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. 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 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. Op de zevenentwintigste 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.’

Muziek

Evangelielezing: Johannes 20: 19-31
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!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij
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omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uit-
gezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de
heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet,
dan zijn ze niet vergeven.’
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘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 voelen, 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 gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’
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 nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan,
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.

Lied: LB 635: 1, 3, 6 en 7

1 De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja,
als Noach uit de ark gegaan, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja!

3 Nu is er Goddank land in zicht, halleluja, 
de aarde is getooid in licht, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja!

6 De duif zit in de hoogste boom, halleluja, 
en heeft de snavel vol sjaloom, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja!

7 Kom, zing dan met de vogels mee, halleluja, 
een beter land rijst op uit zee, halleluja! 
Halleluja, halleluja, halleluja!

Preek: Met Christus opstaan

Pianospel

Lied: LB 675: 1

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,

als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
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Slotlied: LB 642: 1, 4, 5 en 8

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.

4 Tenonder ging de sterke dood,
tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

5 De donk’re weg die Hij betrad
komt uit in ’t hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Wegzending en zegen

Pianospel
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