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Thema Opstaan! (Pnr. 1419)  Handelingen 3: 1-10 
Uitgesproken 15 april 2012 in het Open Hof te Kampen 
 
Kerkelijk jaar: Quasi modo geniti 

 2e zondag van Pasen  
 

 ‘Hallelujah!  
Weest begerig als pasgeboren kinderen naar de loutere geestelijke 
melk.  

 ‘Hallelujah!’  
 (1 Petrus 2: 2) 
 

Synagogaal jaar: 23 Nisan 5772 
 Gisteren was de 8e dag van Pesach met lezingen betreffende het 
 Pesachfeest 

 
 
Ouderling van dienst :Henk Keizer  
Muzikale begeleiding :Henk Kamphof 
 
 
U luistert naar een dienst waarin ambtsdragers worden bevestigd. 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 111: 1 en 5 

1. Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
den HEER in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den HEER, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 
en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 
Heilig en zeer te duchten is 
zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.  

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst  
  
Zingen ELB 124 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven. 
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Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons aan ‘t licht geheven. 
 
Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren, 
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
Zend nu uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren Gods heilige Naam 
en Hem in waarheid aanbidden. 

 
 
‘Tora’ 
 
Zingen Lied 217: 1 en 3 

1. Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, - 
dit is al waar ik op bouw. 
 
 
3. Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij tenakomt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, - 
dit is al waar ik op bouw. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Johannes 9: 1-7 

1 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte 
blind was. 2 Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij 
blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn 
ouders?’ 3 ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van 
Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 
4 Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij 
gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets 
doen. 5 Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de 
wereld.’ 6 Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het 
speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de 
blinde 7 en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en 
was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging 
weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.  

 
 
Schriftlezing Handelingen 3: 1-10 

1 Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk 
omstreeks het negende uur naar de tempel voor het 
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namiddaggebed. 2 Men had ook een man die al sinds zijn geboorte 
verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag 
neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de 
bezoekers van de tempel. 3 Toen hij zag dat Petrus en Johannes 
de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. 4 Petrus 
richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ 
5 De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te 
krijgen. 6 Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, 
geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en 
loop.’ 7 Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te 
helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. 
8 Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij 
samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God 
lovend. 9 Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem 
God loven. 10 Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de 
tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing 
over wat er met hem was gebeurd.  

 
Kinderen komen naar voren 
 
Zingen ELB 411 

Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan, 
hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag begint 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan, 
heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
Kinderen mogen naar de nevendienst gaan 
 
Preek 
 
Zingen Lied 210: 1, 3 en 4 
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1. Sta op! - Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wondren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
3. Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, - alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 
4. Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van 't graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, - 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Bevestiging van Harm Koster als ouderling- kerkrentmeester en Pieter Tegelaar 
als diaken. 
 
Zingen Lied 21: 3 staande 

3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 

Diakonale  voorbede  wordt gevraagd door….. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 68: 7 

7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
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dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 
Zegen 


