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                                                 Orde van dienst - Zondag 12 september 2021 
     

Voorganger: ds. W.J. de Hek (jongerendienst) 
     

Organist: Frank van Zuidam 
     

Aanvang: 17.00 uur  
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst (Gemeente gaat hierna staan) 

Stil gebed (staande) 
 
Votum en groet (staande) 
 
Zingen: Psalm voor nu 84 ‘Wat hou ik van uw huis’ (staande) 
 
1. Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
Zo'n blijvende schreeuw om de levende God. 

2. Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij u onder de pannen, God. 
Wonen bij u is een zegen, 
Zo'n blijvende kans om te zingen voor u. 

3. Gelukkig wie naar u 
Vol van verlangen op weg zijn, 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval, 
Gaan ze van zegen tot zegen, 
Naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 

4. Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij u 
Dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 
Dan binnen te zijn in een duistere tent. 

5. De HEER beveiligt ons, 
Eer en geluk zal hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. 
Wat hou ik van uw huis. 

 
Gebed om de opening van het woord
 
Zingen: Opwekking 684 ‘Adembenemend’ 

1. Uw majesteit is onaantastbaar, 
Niemand is aan U gelijk. 
Onvolprezen, zonder weerga, 
Koning van het hemelrijk. 
Oorverdovend als de donder, 
Helder als een bliksemschicht. 
Oogverblindend is de luister 
Van Uw heilig aangezicht. 
 

 
 
 
 
2. Toch bent U niet onbereikbaar; 
Door Uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
Overal altijd nabij. 

 



 2 

Refrein: U bent adembenemend, eindeloos mooi, 
Overstijgt wat een mens 
Ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
Met Uw majesteit en pracht. 
 
3. Uw werken zijn verbazingwekkend, 
Schoonheid die de schepping vult. 
Onuitspreek'lijk is de grootsheid 
Waarmee U zich heeft omhuld. 
Ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen, 
Onvoorstelbaar is Uw macht. 
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, 
Ontzagwekkend is Uw kracht. 
 

 
 
 
4. Toch bent U niet onbereikbaar; 
Door uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
Overal altijd nabij. 
 
Refrein

5. Uw wijsheid is onovertroffen 
En uw Woord zal nooit vergaan. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan. 
Onweerstaanbaar is uw liefde, 
Uw genade ongekend. 
Here, U bent onbeschrijflijk 
Want U bent wie U bent. Refrein 
 
Schriftlezing: Johannes 20: 19-29 (NBV) 
Verschijningen 
[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!’ [20] Na 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.’ [26] 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, [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.’ [28] Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ [29] Jezus zei tegen hem: 
‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 
 
Inleiding op het thema (interactief) 
 
Zingen: ‘In Christ alone’ 

1. In Christ alone my hope is found 
He is my light, my strength, my song 
This Cornerstone, this solid ground 
Firm through the fiercest drought and storm 
What heights of love, what depths of peace 
When fears are stilled, when strivings cease 
My Comforter, my All in All 
Here in the love of Christ I stand 

2. In Christ alone, who took on flesh 
Fullness of God in helpless babe 
This gift of love and righteousness 
Scorned by the ones He came to save 
'Til on that cross as Jesus died 
The wrath of God was satisfied 
For every sin on Him was laid 
Here in the death of Christ I live 
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3. There in the ground His body lay 
Light of the world by darkness slain 
Then bursting forth in glorious Day 
Up from the grave He rose again 
And as He stands in victory 
Sin's curse has lost its grip on me 
For I am His and He is mine 
Bought with the precious blood of Christ 

4. No guilt in life, no fear in death 
This is the power of Christ in me 
From life's first cry to final breath 
Jesus commands my destiny 
No power of hell, no scheme of man 
Can ever pluck me from His hand 
Till He returns or calls me home 
Here in the power of Christ I'll stand

 
Preek ‘Niet zien en tóch geloven’ 
 
Zingen: ‘Shoulders – For King and Country’ 
https://www.youtube.com/watch?v=k5NnzYK5tFA 
 
1. When confusion's my companion 
And despair holds me for ransom 
I will feel no fear 
I know that You are near 

2. When I'm caught deep in the valley 
With chaos for my company 
I'll find my comfort here 
'Cause I know that You are near 

Refrein: My help comes from You 
You're right here, pulling me through 
You carry my weakness, my sickness, my brokenness all on Your shoulders 
Your shoulders 
My help comes from You 
You are my rest, my rescue 
I don't have to see to believe that You're lifting me up on Your shoulders 
Your shoulders 

4. You mend what once was shattered 
And You turn my tears to laughter 
Your forgiveness is my fortress 
Oh Your mercy is relentless 
Refrein 

5. My help is from You 
Don't have to see it to believe it 
My help is from you 
Don't have to see it, 'cause I know, 'cause I know 
it's true (2x) Refrein

 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: Opwekking 801 ‘Het leven in mij’ (staande) 
 
1. Mijn hart gelooft 
Mijn mond belijdt 
Dat Jezus leeft 
En leeft in mij 
Ik houd mij vast aan Hem 
Met alles wat ik ben 
Mijn hoop is in zijn naam alleen (2x) 
 

Refrein: Immanuel 
God dichtbij 
Hij is het leven 
Het vuur in mij 
Immanuel, 
God dichtbij 
Hij is het leven in mij 

2. Mijn hart gelooft 
Mijn mond belijdt 
Waar ik ook ben 
Daar is Hij bij 
God toont zijn koninkrijk 
Ik draag zijn heerlijkheid 
Door zijn aanwezigheid in mij 

Refrein 
 
3. God is achter en voor mij 
Omgeeft mij altijd 
Hij is boven en onder 
Zelfs binnenin mij (2x) 
Refrein 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte & muzikaal intermezzo 
 
Slotzang: Opwekking 122 ‘Ik vermag alle dingen’ (staande) 
 
Ik vermag alle dingen) 
In Hem die mij kracht geeft, ) 2x 
Ik vermag alle dingen in Hem.) 
 
Ik vermag alle dingen in Hem, 
Alles in Hem, ja alles in Hem. 
Ik vermag alle dingen in Hem. 
Ik vermag alle dingen in Hem. 
 
Ik vermag alle dingen) 
In Hem die mij kracht geeft, ) 2x 
Ik vermag alle dingen in Hem.) 
 
Ik vermag alle dingen in Hem, 
Alles in Hem, ja alles in Hem. 
Ik vermag alle dingen in Hem. 
Ik vermag alle dingen in Hem. 
 
 
Zegen (staande) 
 
 


