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Amersfoort, Adventkerk  
10 april 1988 n.m. Zondag na Pasen 
Schriftlezingen: Genesis 8: 1-5 | Markus 16: 9-20 | SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Intochtslied Psalm 141: 1, 2 en 3 

1 'k Roep, Heer', in angst tot U gevloden, 
Ai, haast U tot mijn hulp en red; 
Hoor naar de stem van mijn gebed, 
Daar ik U aanroep in mijn noden. 
 
2 Mijn bee, met opgeheven handen, 
Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 
Als reukwerk, voor U toegericht, 
Als offers, die des avonds branden. 
 
3 Zet, Heer', een wacht voor mijne lippen; 
Behoed de deuren van mijn mond, 
Opdat ik mij, tot genen stond, 
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus  Zijn zoon 
Door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 77: 7 en 8 

7 'k Zal gedenken, hoe voor dezen 
Ons de Heer' heeft gunst bewezen; 
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'k Zal de wondren gadeslaan, 
Die Gij hebt van ouds gedaan. 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken 
En derzelver uitkomst merken, 
En, in plaats van bittre klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 
 
8 Heilig zijn, o God, Uw wegen; 
Niemand spreek' Uw hoogheid tegen; 
Wie, wie is een God als Gij, 
Groot van macht en heerschappij? 
Ja, Gij zijt die God, die d' oren, 
Wondren doet op wondren horen; 
Gij hebt Uwen roem alom 
Groot gemaakt bij 't heidendom. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 97: 4 

4 Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven, 
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven. 
Waak op, o God, en wil van verder lijden 
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 
Help ons, barmhartig Heer', 
Uw groten Naam ter eer; 
Uw trouw koom' ons te stade; 
Verzoen de zware schuld, 
Die ons met schrik vervult, 
Bewijs ons eens genade! 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Genesis 8: 1-5 

1 En God gedacht aan Noach, en aan al het gedierte, en aan al het vee, dat met hem in de 
ark was; en God deed een wind over de aarde doorgaan, en de wateren werden stil. 
2 Ook werden de fonteinen des afgronds, en de sluizen des hemels gesloten, en de 
plasregen van den hemel werd opgehouden. 
3 Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weder vloeiende, en de 
wateren namen af ten einde van honderd en vijftig dagen. 
4 En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventienden dag der maand, op de bergen 
van Ararat. 
5 En de wateren waren gaande, en afnemende tot de tiende maand; in de tiende maand, op 
den eersten der maand, werden de toppen der bergen gezien. 

 
2e lezing Markus 16: 9-20 
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9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen 
Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had. 
10 Deze, heengaande, boodschapte het dengenen, die met Hem geweest waren, welke 
treurden en weenden. 
11 En als dezen hoorden, dat Hij leefde, en van haar gezien was, geloofden zij het niet. 
12 En na dezen is Hij geopenbaard in een andere gedaante, aan twee van hen, daar zij 
wandelden, en in het veld gingen. 
13 Dezen, ook heengaande, boodschapten het aan de anderen; maar zij geloofden ook die 
niet. 
14 Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet hun hun 
ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen, die Hem 
gezien hadden, nadat Hij opgestaan was. 
15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle 
kreaturen. 
16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd 
hebben, zal verdoemd worden. 
17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen 
zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. 
18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun 
niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. 
19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is 
gezeten aan de rechter hand Gods. 
20 En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het 
Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen. 

 
Inzameling van de gave 
 
Zingen Psalm 74: 13, 14, 15 en 16 

14 Uw sterke hand heeft 's Leviathans woen, 
Betoomd, gestuit; deed Farao bezwijken; 
Waar 't woest gediert' aan duizenden van lijken, 
Op 't dorre strand, zijn rooflust mocht voldoen. 
 
15 Hoe menigmaal hebt G' ons Uw gunst betoogd, 
't Zij G' een fontein deedt uit een rots ontspringen. 
Of op een hoop de waatren samendringen, 
Wanneer de stroom door U werd uitgedroogd. 
 
16 De dag is d' Uw'; ook vormdet Gij den nacht; 
Gij schiept het licht, de zon met gloed en stralen; 
Door U is d' aard' gesteld in juiste palen; 
Elk jaarseizoen hebt Gij tot stand gebracht. 
 
17 Herdenk, mijn God, herdenk die wonderdaan! 
Een dwaas geslacht heeft Uwen naam gelasterd; 
De vijand, van Uw vrees en dienst verbasterd, 
Heeft Uwen roem met smaad en schimp belaan. 
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Verkondiging  
 
Zingen Psalm 119: 25 

25 Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht, 
Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven; 
Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, 
Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven; 
Al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd, 
Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 66: 3 en 4 

3 God baande door de woeste baren 
En brede stromen ons een pad; 
Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 
Nadat Hij ons beveiligd had. 
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 
Zijn oog bewaakt het heidendom; 
Hij zal d' afvalligen verneren; 
Hij keert hun trots' ontwerpen om. 
 
4 Looft, looft den Heer' der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paan, 
Voor wanklen onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 

 
Zegen 


