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Epe, Grote Kerk 
Zondag 14 april 1996 | gedenken van 25 ambtsjubileum |8e dag na Pasen 
Schriftlezing, Exodus 15: 22-27 | Johannes 20: 19-31 | SV 
Paasleven dienst zich aan als woestijnbestaan 
 
Orde van dienst: 
 
Koorzang 
 
Welkom&Mededelingen  
 
Ontsteken van de kaarsen door kinderen van de zondagschool 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
Is in de Naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En nooit los laat 
Wat Zijn hand begon 
Amen 
 

Zingen Gezang 218 
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 wij uit zijn hand. 
 
4 Tenonder ging de sterke dood, 
tenonder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 
 
5 De donkre weg die Hij betrad 
komt uit in 't hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
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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. 

 
& Groet: 

De Heer zij met u 
 
Zingen Psalm 81: 1  

1 Jubelt God ter eer,  
Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Isrels Heer,  
stem en tegenstem 
springen op voor Hem  
die ons heil bewerkte. 
 
2 Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Viert bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 
 
3 Dit is ingezet 
als een eeuwig teken 
Jozef tot een wet, 
toen des Heren hand 
aan Egypteland 
machtig is gebleken. 
 
4 God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is 't en recht 
nu en t'allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 
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5 Onder lasten zwaar 
waart gij haast bezweken. 
Groot was het gevaar - 
Ik vergat u niet, 
in het doodsgebied 
gaf Ik taal en teken. 

 
Gebed 
 
Lied van ontferming 
 
Gebed 
 
Koorzang 
 
Schriftlezing 
1e lezing Exodus 15: 22-27 

22 Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af; en zij trokken uit tot in 
de woestijn Sur, en zij gingen drie dagen in de woestijn, en vonden geen water. 
23 Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het 
was bitter; daarom werd de naam ervan genoemd Mara. 
24 Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken? 
25 Hij dan riep tot de Heere; en de Heere wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; 
toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar 
beproefde Hij het, 
26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem van de Heere uw God horen zult, en doen, 
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo 
zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben 
de Heere, uw Heelmeester! 
27 Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterfonteinen, en zeventig palmbomen; 
en zij legerden zich aldaar aan de wateren. 

 
Zingen melodie Psalm 118….  
 
2e lezing Johannes 20: 19-31  

19 Toen het dan avond was, op die eerste dag der week, en toen de deuren gesloten waren, 
waar de discipelen vergaderd waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het 
midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan 
werden verblijd, toen zij de Heere zagen. 
21 Jezus dan zeide weer tot hen: Vrede zij ulieden, gelijk Mij de Vader gezonden heeft, zend 
Ik ook u. 
22 En toen Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. 
23 Zo gij iemands zonden vergeeft, die worden zij vergeven; zo gij 
iemands zonden houdt, die zijn zij gehouden. 
24 En Thomas, een van de twaalven, genaamd Didymus, was met hen niet, 
toen Jezus daar kwam. 
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25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot 
hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het 
teken der nagelen, en steek mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen, en Thomas met 
hen; en Jezus kwam, toen de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en 
zeide: Vrede zij ulieden! 
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw 
hand, en steek ze in Mijn zijde; en wees niet ongelovig, maar gelovig. 
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd: zalig zijn zij, 
die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. 
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van Zijn discipelen 
gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; 
31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God; 
en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. 

 
Zingen 
 
Verkondiging 
 
Zingen Gezang 114 

1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 
een nieuwe aard' ontstond 
om het geheim des levens te beseffen, 
niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend naderkomen, 
een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
vanouds moet zijn geweest. 
 
2 Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar heldre ogen staat een vrede 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen, 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 
 
3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 
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Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: 
 
Gij die geroepen hebt “licht”, en het licht werd geboren 
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag. 
Gij die geroepen hebt “o mens”, en wij werden geboren. 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef. 

Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
Gij die liefde zijt, diep als de zee 
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan één mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 

Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand. 
Wees een toekomst ongezien. 
Voor mensen die van U verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. 
Voor uw naamgenoten in ons midden: 
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden. 

Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt. 
Gij die vreugde schept in mensen, 
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult, 
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
doe ons opengaan voor het visioen van vrede 
dat sinds mensenheugenis ons roept. 

Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
Verhaast de dag van uw gerechtigheid, 
zie het niet langer aan 
dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen gedood; 
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. 
Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij 
nu nog verdeelde mensen, – in uw stad verzameld zijn- 
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in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd. 
Gedenk uw mensen, 
dat zij niet vergeefs geboren zijn. 

Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
Gezamenlijk Onze vader 
 
Collecten 
 
Zingen Gezang 254 

1 God in den hoog' alleen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
 
2 U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze Koning. 
 
3 O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm U over allen. 
 
4 O Heilge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 

 
Zegen 
Allen: Amen Amen Amen 
 
Kinderen van de zondagschool hebben iets uitgetekend van het verhaal van god met de mensen… 
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Drie korte toespraken 
 
Dhr. Geelhoed namens Centrale Kerkenraad 
 
Mevr. Stophorst, namens kerkenraad Grote Kerk 
 
Dhr. Geerling, President kerkvoogd 
 
Dankwoord van Henk Vreekamp  
 
Afsluitend woord 


