
Niet zien en toch geloven: 
vertrouwend verdergaan, 
niet horend, als een dove, 
niet ziende, blind voortaan, 
niet reikend met mijn handen 
naar meer dan Gij mij geeft, 
maar wijs door scha en schande 
geloven dat Gij leeft! 
 
Niet zien en toch geloven - 
Uw dag komt naderbij! 
De oren van de dove 
ontsluit en opent Gij! 
En al wie in den blinde 
op U alleen vertrouwt, 
zal eenmaal ondervinden 
dat wie gelooft, aanschouwt! 

 
Dankgebed en voorbeden. 
 
Zingen UAM 88 vers 1 en 2 (staande). 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Vol van licht en luister daalt de engel af 
en verbreekt de kluister van ’t verwonnen graf. 

Refrein: 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
Redder van de Zijnen; twijfel nu niet meer. 
Zie Zijn aanschijn blinken als de morgenzon, 
laat uw lied weerklinken: ‘Christus overwon!’. 

Refrein 
 
Zegen (staande). 
 

 
 

Wilt u contact met de predikant dan kan dat via tel. 0184-633772 of 
predikant.noord@hghg.nl 
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Orde van dienst 
 
Zingen aanvangslied: UAM 85 vers 1, 2 en 4 (wisselzang). 

Vrouwen: 
Er juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan:  
de Zoon van God is opgestaan! 
 
Mannen: 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held.  
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
Allen: 

Want nu de Heer is opgestaan,  
nu vangt het nieuwe leven aan. 
Een leven, door Zijn dood bereid,  
een leven in Zijn heerlijkheid. 

 
Stil gebed. 
 
Votum en groet. 
 
Zingen Psalm 16 vers 1 nieuwe berijming. 

Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, 
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. 
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, 
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen 
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen. 
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Lezing van Gods gebod. 
 
Zingen Psalm 16 vers 3 en 4 nieuwe berijming. 

Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht, 
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 
Ik houd bestendig naar Zijn aangezicht 
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde. 
 
Daarom verheug ik mij van harte zeer, 
want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. 
Naar 't rijk des doods zendt Gij Uw vriend niet neer, 
Gij zult U tegen 't graf een helper tonen. 
Het pad des levens doet Gij mij betreden 
en overvloed van vreugde schenkt Uw vrede. 

 
Gebed om de verlichting door de Heilige Geest. 
 
Schriftlezing Evangelie volgens Johannes 20:1-10. 
1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het 
nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf 
afgenomen was.2 Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en 
naar de andere discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de 
Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd 
hebben. 3 Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij 
kwamen bij het graf. 4 En die twee liepen samen, maar de andere discipel 
snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 En toen 
hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. 6 
Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag 
de doeken liggen. 7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag 
hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere 
plaats. 8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf 
gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. 9 Want zij kenden 
de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. 10 De discipelen dan 
gingen weer naar huis. 
 
Zingen Op Toonhoogte 108. 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg, 
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst 
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft!  

 
 
 

Schriftlezing Evangelie volgens Johannes 20:24-31. 
24 En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen 
Jezus daar kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij 
hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet 
het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van 
de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven. 26 
En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij 
hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun 
midden en zei: Vrede zij u. 27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met 
uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in 
Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28 En Thomas antwoordde 
en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! 29 Jezus zei tegen hem: Omdat 
u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen 
hebben en toch zullen geloven. 30 Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn 
discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in 
dit boek, 31 maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de 
Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult 
hebben in Zijn Naam. 
 
We geven onze liefdegaven voor:  
1. Zending: Gereformeerde ZendingsBond 
2. Eredienst 
 
Zingen Psalm 27 vers 7. 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op de Heer', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer'. 

 
Verkondiging. 
 
Zingen UAM 225 vers 1, 2 en 3. 

Niet zien en toch geloven - 
o God, als Gij mij helpt 
dan zal ik toch U loven, 
hoezeer ik overstelpt 
door allerhande plagen, 
door twijfel en verdriet, 
naar het waarom blijf vragen - 
toch zing ik U dit lied! 

 

 


