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VOOR DE DIENST 
 

Collecten 
 
De 1e collecte is bestemd voor de kerk 
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk 
 
U kunt uw giften overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel.  
 
Of door de eerste collecte over te maken op: NL03 RABO 0336 0039 27 tnv Protestantse 
Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 11 april. U kunt uw gift 
voor de tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 tnv Protestantse 
Gemeente Lexmond. Vult bij omschrijving in: collecte 2 zondag 11 april.  
 
Door collectebonnen in een envelop te doen en erop (of er in) te schrijven voor welk doel u 
geeft kunt u ook bijdragen aan de collecten. De envelop stopt u dan in de brievenbus aan de 
Kortenhoevenseweg 36 in Lexmond.  
 
Diaconie Lux Mundi 
 
Bij de dienst 
 
De eerste zondag na Pasen ontleent zijn naam bij uitzondering niet aan een psalm of aan 
een profetische tekst, maar aan een vers uit de brief van Petrus, namelijk I Petrus 2: 2. Want 
zo vlak na Pasen zijn we in onze geloofsstaat als pasgeboren kinderen, als nieuwgeboren 
mensen. We staan nog een beetje wankel op onze geloofsbenen en verdragen het vaste en 
stevige voedsel van het evangelie nog niet goed. Wel de vloeibare melk van de ongehoord 
nieuwe boodschap. 
 
Deze zondag wordt ook wel ‘Beloken Pasen’ genoemd. Beloken, daar zit het woord luiken in. 
Op deze zondag worden de luiken van het Paasfeest gesloten. Het Paasfeest wordt 
afgesloten. We gaan met het feest van de opstanding de wereld en ons leven in. 
 
De hoofdlezing voor deze zondag naar het Oecumenisch Leesrooster is Joh. 20: 19 – 31. 
Thomas is spreekwoordelijk de geschiedenis ingegaan als een ‘ongelovige’. Hij werd ook wel  
‘Didymus’ genoemd, wat tweeling betekent. Was hij er één van een tweeling? Of kunnen we 
het zo zeggen aldus wijlen dominee Ter Linden, dat geloof en twijfel in hem als een tweeling 
huisde, net als in ons leven en geloofsleven? 
 
Ds. J. Plante 
  



INTREDE 
 
Muziek 
 
Een woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
Intredelied Psalm 111: 1, 2 

 
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. 
 
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. 
 
Ontsteken van de tafelkaars aan de Paaskaars 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en Groet 
 
Psalm 111: 5, 6  
 
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. 
 
6   Van alle wijsheid het begin 
 is; vrees den Heer met ziel en zin, 
 aanbid zijn wil met vrees en beven. 
 Dit is het helderste verstand. 
 Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
 Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
   
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Kindermoment (opname) 
 
Wat zie je aan me? Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Thomas is er niet 
bij. Hij zegt dat hij alleen kan geloven als hij de wonden van Jezus ziet. Een week later 
verschijnt Jezus nog eens en nu is Thomas er wel bij. 
 
Kinderlied ‘Thomas, Thomas geloof je ’t niet?’ (opname) 
 
Schriftlezing (Profeten), Jesaja 26: 1 – 13 



 
NLB 175: 1, 2 (gezongen), 3 (gelezen), 4 (gezongen) 
 
1   Wij hebben een sterke stad, 
 een stad met muren en schansen, 
 wij hebben een sterke stad, 
 een stad waar de kinderen dansen 
 en waar men muziek maakt en zingt, 
 een stad door de Heer omringd. 
 
2   Wie wonen daar in die stad, 
 die stad op de nieuwe aarde? 
 Een volk dat de Heer aanbad 
 en de trouw aan zijn roeping bewaarde. 
 O poortwachter, open de poort 
 voor al wie vertrouwt op zijn woord! 
 
3   Vertrouwt op de Heer, vertrouwt 
 want eeuwig zal Hij ons dragen. 
 De vesting zo hoog gebouwd, 
 die heeft Hij ternedergeslagen 
 maar mensen die steeds zijn geknecht 
 die wandelen hier in het licht. 
 
4   Rechtvaardigen, hier is uw stad, 
 standvastigen, hier uw sterkte. 
 Een ruimte die niemand mat, 
 een ruimte die niemand bewerkte 
 dan Israëls Heiland alleen, 
 Hij voert de verdrukten erheen. 
 
Schriftlezing (Evangelie), Joh. 20: 19 – 31 
 
NLB 644: 1, 2 (gezongen), 3 (gelezen), 4, 5 (gezongen) 
 
1   Terwijl wij Hem bewenen, 
 omdat Hij van ons ging, 
 is Hij aan ons verschenen 
 in zijn verheerlijking. 
 
2   Terwijl wij om Hem treuren, 
 toont Hij ons hand en voet. 
 Hij komt door dichte deuren, 
 Hij spreekt zijn vredegroet. 
 
3   Terwijl wij van Hem spreken, 
 is Hij in onze kring 
 om ons het brood te breken 
 van zijn verkondiging. 
 
4   Opdat wij zouden weten, 
 wat ons te hopen staat, 
 vraagt Hij ons om te eten: 
 een vis, een honingraat. 
 

  



5   Hij is de Heer en Koning, 
 die eeuwig bij ons is. 
 Zijn woorden zijn als honing, 
 zijn naam is als een vis. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
NLB 611 
 
1  Wij zullen leven, God zij dank, 
    genoemd als dochters en als zonen, 
    de erfgenamen van een land 
    dat nooit meer vruchteloos verzandt, 
    waar onrecht nimmermeer zal wonen. 
 
2  Niet meer zijn wij door angst geknecht  
    en aan de dood zijn wij ontheven.  
    Nu wordt uw Geest op ons gelegd,  
    in vrijheid brengt Gij ons terecht.  
    Een nieuwe naam is ons gegeven.  
 
3  Verheugd herkennen wij uw Naam,  
    roepen U aan als onze Vader.  
    Uw hart spreekt onze harten aan,  
    uw aangezicht doet ons bestaan.  
    In Christus komt Gij ons nader. 
 
4  In dood gedompeld waren wij,  
    nu met Hem stralend nieuw verschenen!  
    Geen rouw om het bestaan, maar blij  
    bekleed met Hem: de weg is vrij,  
    de nacht is voor het licht verdwenen. 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN  
 
Dienst van de gebeden 
 
Lofprijzing, voorbeden, stil gebed & Onze Vader  
 
Tijdens de gebeden antwoordt de cantorij met NLB 367e 
Voorganger: Daarom bidden wij….   
Cantorij: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Dienst van de gaven  
 
Mededelingen en oproep 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied NLB 642: 1, 2, 3, 4 (gezongen), 5 (gelezen), 6, 7, 8 (gezongen) 
 
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. 
 

  



2   Ik zeg het allen, en de mond 
 van allen zegt het voort, 
 tot over 't ganse wereldrond 
 de nieuwe morgen gloort. 

 
3   Nu schijnt ons deze wereld pas 
 der mensen vaderland: 
 een leven dat verborgen was 
 ontvangen we uit zijn hand. 
 
4   Ten onder ging de sterke dood, 
 Ten onder 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. 
 
6   Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
 getroost en wanhoop niet: 
 een weerzien zonder einde zal 
 verzoeten uw verdriet. 
 
7   Nu is op aard geen goede daad 
 meer tevergeefs gedaan, 
 want wat gij goed doet is als zaad, 
 dat heerlijk op zal gaan. 
 
8   't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
 de Heer die eeuwig leeft 
 en die in zijn verrijzenis 
 alles herschapen heeft. 
 
Heenzending 
 
Zegen beantwoord met ‘Amen’             
 
Muziek 
 
 


