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Zondag 19 april  2020 om 9.30 uur 
Prot. Gemeente Rozenburg 

Kleur: wit 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Jan Wolswinkel (Woudenberg)  
Organist: Frans Gort 
 
 
Orgelspel 
 
 
Welkom (door de ouderling) 
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Zingen aanvangslied lied 33: 1 en 2 
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2. Zing al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
 
Moment van stilte; Groet en  bemoediging 
 
Zingen-lied 33: 8  
Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilige naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten,  
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 
Toelichting bij het thema van de dienst 
 
Gebed om ontferming 
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Zingen-lied 647 

 
 

 
 
2. Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
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3. Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
 
4. Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing- Exodus 15: 22-16: 5 
 
Overdenking 1:  
“Verwarring na de uittocht uit Egypte” 
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Zingen- lied 655: 1, 2, 3, 4 

 
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
3. Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
4. De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
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Lezing- Johannes 20: 19- 31 
 
Zingen- lied 374: 1, 2, 4 

 
 
2. Ogen, mond en handen raken U niet aan, 
door 't gehoor slechts wordt Gij in 't geloof verstaan. 
Wat Gij, Heer, gezegd hebt, neem 'k als waarheid aan; 
nooit kan hoger waarheid naast dit woord bestaan. 

 
4. Niet als Thomas zie ik op uw wonden neer, 
maar met hem belijd ik U als God en Heer. 
Maak, dat ik steeds vaster U geloven mag, 
immer op U hopen en U minnen mag. 
 
Overdenking 2: 
“Verwarring in de omgang met de Opgestane Heer”. 
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Zingen- Paaslied in coronatijd (melodie lied 968)  
1.Dit is een vreemde Pasen, 
zo anders dan voorheen: 
we bidden afgezonderd, 
we zingen thuis alleen. 
Met iedereen op afstand, 
ook  wie de dienst nu leidt: 
een lege kerk, een beeldscherm 
we vieren ver verspreid. 
 
2.Geen zingende gemeente 
geen hartverrukkend koor. 
Hoe drinkt dan nu de vreugde 
van Pasen tot ons door? 
Geef elk, aan huis gebonden, 
toch de genade om 
Uw opstanding te vieren: 
elk huis, een heiligdom. 
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3.In alle zorg en moeite 
bedenken wij toch wel 
Wie voor ons heeft geleden, 
Wie daalde in de hel, 
Wie daar de weg ons baande. 
Geen dood die Hem nog bindt. 
Nu kan ons niets meer scheiden 
van Hem die ons bemint. 
 
4.Wij danken U met Pasen 
als kerk, hoe ook verspreid 
en toch Uw ene lichaam, 
U dienend wijd en zijd. 
Door thuis of bij een ziekbed 
te zorgen voor elkaar 
wordt hier het nieuws van Pasen 
ook in ons leven waar. 
 
Gebeden:  dankgebed, voorbeden, stil gebed  
   en Onze Vader 
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Slotlied: lied 418: 1,2,3 
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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. 
 
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. 
 
Zending en zegen,  
 
  
 
 
 


