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           Orde voor de viering op 
                                                              zondag 24 april 2022 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

                                                                             Voorganger: Ds. Renier Kleijer 
                                                   Organist: Egbert Willegers 
                                   

 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 

VOORBEREIDING 
 
Aanvangslied: Lied 283: 1, 2 en 3            (Allen gaan staan) 
 

1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 
Bemoediging en groet 
 
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
ALLEN:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Voorganger: Trouw is Hij – oneindig trouw. 
ALLEN:  NOOIT LAAT HIJ LOS 
   WAT ZIJN HAND AAN ONS BEGONNEN IS. 
Voorganger: De Heer zij met u. 
ALLEN:  OOK MET U ZIJ DE HEER.     
 
Drempelgebed 

(Daarna gaan allen zittenI) 
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Zingen: Lied 283: 4 en 5 
 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
Kyriegebed en Glorialied                  (tekst: Reinier Kleijer / melodie: Psalm 87) 
 
Na de inleidende woorden zingen we:               
 

 1. Wij leven in verschrikkelijke tijden. 
 Geweld verspreidt zich al een olievlek; 
 steeds weer wordt er nieuw wapentuig ontdekt. 
 God – laat het kwaad zich niet langer verspreiden. 
 
 2. Wij leven in verschrikkelijke tijden: 
 Dorpen en steden worden weggevaagd, 
 wereldwijd worden mensen opgejaagd, 
 – families pijnlijk van elkaar gescheiden. 
 
 3.  Wij leven in verschrikkelijke tijden. 
 Terwijl ieder weldenkend mens beweert: 
 ‘een wereldoorlog, – nee, dat toch nooit weer!!’ 
 lijkt het geweld zich steeds meer uit te breiden. 
 
 4. Kyrie–eleison – Heer, ontferm U over 
 Uw schepping die ten onder dreigt te gaan, 
 – Uw mensen die verslagen gadeslaan 
 hoe strijdgewoel steeds feller wordt en grover. 
 
 5. Wij blijven desondanks ons loflied zingen: 
 U ZIJ DE GLORIE – U ZIJ ALLE EER 
 en wij belijden U als onze Heer 
 die ons met liefde wilt blijven omringen. 

 
DIENST  VAN  HET  WOORD. 

 
De Bijbelkaars wordt aangestoken en de Bijbel wordt geopend. 
 
Eerste lezing: Johannes 20 : 19 – 23 
 
Zingen: Lied  418: 3 en 2 
3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
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Tweede lezing: Johannes 20 : 24 – 29 
 
Zingen: Lied 169 uit ‘Zingende gezegend’  (tekst: André Troost / melodie Lied 968) 

1. Niet zien en toch geloven – 
o God als U mij helpt 
dan zal ik U toch loven 
hoezeer ik overstelpt 
door allerhande plagen, 
door twijfel en verdriet, 
naar het ‘waarom’ blijf vragen  – 
toch zing ik U mijn lied. 
 
2. Niet zien en toch geloven: 
\vertrouwend verder gaan, 
niet horend als een dove, 
niet ziende, blind voortaan, 
niet reikend met mijn handen 
naar meer dan U mij geeft, 
maar wijs door scha en schande 
geloven dat U leeft. 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
Zingen: Lied 800: 1, 2 en 3 

1. Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
hoe zou ik zonder U bestaan? 
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
en eenzaam door de wereld gaan. 
Mijn liefde tastte in den blinde. 
Een afgrond lag in het verschiet. 
En waar zou ik een trooster vinden 
die werkelijk wist van mijn verdriet? 

 
2. Een diepe nacht zou mij omvangen 
waarna geen blijde morgen daagt. 
Ik werd verteerd door wild verlangen, 
door ’s levens maalstroom weggevaagd. 
Ik zou alleen zijn, van het heden 
en van de toekomst ongewis. 
Wie kan er aarden hier beneden 
als er geen open hemel is? 
 
3. Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 
het grondloos lot krijgt zin door Hem. 
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 
waar twee of drie vergaderd zijn. 
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DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 
 
Gebeden 
 
Slotlied: Lied als van Thomas              (Tekst: Reinier Kleijer / melodie: Lied 942 ) 

[Allen gaan staan] 
1. Mijn twijfel is de schaduw van geloof, 
is onlosmakelijk met mij verbonden, 
zit aan mij vast zolang mijn licht niet dooft, 
– geen tel, geen ogenblik besta ik zonder. 
Zo dwaalt mijn leven tussen vrees en hoop. 
Al balancerend ga ik niet ten onder. 
 
2. Want in mijn twijfel gloort steeds het geloof 
dat mijn bestaan ten diepste wordt gedragen, 
ook als ik mij – van zekerheid beroofd – 
onzeker voel door duizend-en-één vragen. 
Ik houd mij vast – hoe ook mijn leven loopt – 
aan Gods nabijheid, al mijn levensdagen. 

 
Uitzending en Zegen (waarop allen zingen: ‘Amen – amen – amen’) 
 
Orgelspel  
 
 
 

 
Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 

Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  
(te vinden in de Samenspraak of op de website)  


