
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 24                   5e zondag van Pasen                                  Zondag 03 mei 2015 
 Liturgische kleur: wit, kleur van reinheid, licht, feest 

Voorganger: Ds. H. van Veen, Bodegraven 

Ouderling van dienst: Liesbeth Visscher    Diaken van dienst:  Wil Veraar  

Koster: Evert Jan van de Water   Organist:    Johan Swart 
Lector: Henk Herbert 

Kindernevendienst: meivakantie 

Meeleven met:  - Dhr. Jaap van de Meent verblijft nog in het Tergooi ziekenhuis. 

 - Mevr. Greet van de Bunt is weer thuis 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 Mevrouw A. Heijkoop-Brouwer,  Acacialaan 15 

Jarigen: Mevr. R. van de Bunt-Sportel, Pr. Margrietstraat 36 1231XH - 5 mei wordt zij 80 jaar 

Agenda: Zondag 10 mei Mw. Ds. J.H.M.E. Broeyer-Bogers, (In het Med.blad staat abusievelijk Ds. Kroon) 

Lied van de week: lied 657: 1 en 2 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte    we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht:   Lied 16: 1 

Votum en groet 

Zingen    Lied 16: 2        we gaan zitten 

Gebed om ontferming: (lezing: lied 709) 

Glorialied    Lied 1010: 1,2 en 3 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de heilige Geest 

Schriftlezing:   Psalm 16 

1 Een stil gebed van David. 
Behoed mij, God, ik schuil bij u. 
2 Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, 
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ 
3 Maar tot de goden in dit land, 
de machten die ik vereerd heb, zeg ik: 
4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’ 
Ik pleng voor hen geen bloed meer, 
niet langer ligt hun naam op mijn lippen. 
5 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, 
u houdt mijn lot in handen. 
6 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, 
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 

 
7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, 
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 
8 Steeds houd ik de HEER voor ogen, 
met hem aan mijn zijde wankel ik niet. 
9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 
10 U levert mij niet over aan het dodenrijk 
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 
11 U wijst mij de weg naar het leven: 
overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 

We zingen:   Psalm 16b 3x 



Schriftlezing:   Handelingen 2: 22 - 36 

22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit 
Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen 
gebleken is uit de grote daden en de wonderen en 
tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn 
toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze Jezus, die 
overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is 
uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en 
doden. 24 God heeft hem echter tot leven gewekt 
en de last van de dood van hem afgenomen, want 
de dood kon zijn macht over hem niet behouden. 
25 David zegt immers over hem: 
“Steeds houd ik de Heer voor ogen, 
hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. 
26 Daarom verheugt zich mijn hart 
en jubelt mijn tong van blijdschap. 
Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, 
27 want u zult mij niet overleveren aan het doden-
rijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet 
tot ontbinding overgaan. 28 U hebt mij de weg naar 
het leven getoond, uw nabijheid zal mij vervullen 
met vreugde.” 29 Broeders en zusters, u zult mij 

wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg 
dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt 
zich immers nog steeds hier. 30 Maar omdat hij een 
profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd 
had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou 
bestijgen, 31 heeft hij de opstanding van de 
messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het 
dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn 
lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. 32 Jezus 
is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij 
allen. 33 Hij is door God verheven, zit aan zijn 
rechterhand, en heeft van de Vader de heilige 
Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest 
heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet 
en hoort. 34 David is weliswaar niet naar de hemel 
opgestegen, maar toch zegt hij: “De Heer sprak tot 
mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, 
35 tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” 
36 Laat het hele volk van Israël er daarom zeker 
van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God 
tot Heer en messias is aangesteld.’ 

We zingen:   Lied 637 

Schriftlezing:   Handelingen 7: 54 – 8: 1 

54 Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en 
begonnen te knarsetanden. 55 Maar vervuld van de 
heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de 
hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan 
Gods rechterhand stond, 56 en hij zei: ‘Ik zie de 
hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods 
rechterhand staat.’ 57 Maar ze schreeuwden en 
tierden, hielden hun handen voor hun oren en 
stormden met zijn allen op hem af. 
58 Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. 
De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een 
jongeman die Saulus heette. 59 Terwijl Stefanus 

gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang 
mijn geest.’ 60 Hij viel op zijn knieën en riep 
luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ 
En na deze woorden stierf hij. 
 
8: 1 Saulus keurde de moord op hem goed. 
Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los 
tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen 
verspreid werden over Judea en Samaria, met 
uitzondering van de apostelen. 
 
L: Zo spreekt de Heer G: Wij danken God 

We zingen:   Lied 16: 3 en 4 

Verkondiging 

We zingen:   Lied 650: 1+7 allen - 2 t/m 6 beurtzang mannen/vrouwen 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

 

Collecten:    1. Diaconie  2. Kerk  

 

Slotlied:    Lied 423         we gaan staan 

 

Zegen - beantwoord met gezongen Amen  
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