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Thema Houd me niet vast (Pnr.1579)  Johannes 20: 17 
Uitgesproken 3 april 2016 9.30 uur Protestantse wijkgemeente te Kampen 
 
 
Ouderling van dienst Wim Gussekloo 
Muzikale begeleiding Marijn de Jong  
 
U luistert naar:  
 
 
Halleluja! Weest begerig als pasgeboren kinderen naar de loutere, geestelijke 
melk. Halleluja! (1 Petrus 2:2) 
 
Kerkelijk jaar: 2e zondag van Pasen, zondag 'als pasgeboren kinderen', in het 
Latijn: quasi modo geniti. 
 
Schriftlezing Lucas 24 : 13 – 35 
 
Synagogaal jaar: 24 Adar II 5776 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Lev. 9:1–11:47  (Sidra 
Sjemini = Achtste).  
 
In de leerdienst Tora en Evangelie vanmiddag om 17.00 uur in Open Hof zal het 
hierover gaan. 
 
Viering op Beloken Pasen 
 
Orde van de dienst:  
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen  Psalm 81 : 1, 2 en 8  

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.  
 
8. Ik ben HIJ DIE IS:  
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij  
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen ?  
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Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet  
 
Klein Gloria: Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, als in den 
 beginne, nu en immer , en van Eeuwigheid tot eeuwigheid.  
 Amen.  
 
Aanvangstekst: Openbaringen 1: 16b-18 

16b Zijn gezicht schitterde als de felle zon, 17 Toen ik hem zag viel 
ik als dood voor zijn voeten neer, Maar hij legde zijn rechterhand op 
mij en zei: “Wees niet bang, Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben 
degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid.  

 
Zingen  Lied 642 1, 2, 3, 7 en 8  

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 we uit zijn hand.  
 
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.  
 

Schuldbelijdenis  
 
Zingen  Lied 834: 1  

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht.  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.  

 
Genadeverkondiging  
Zingen Lied 834: 2  

Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
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dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt.  

 
Aanwijzingen ten Leven  
Zingen  Lied 834: 3  

Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht.  

 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest  
 
Kinderen komen naar voren... 
Zingen:  ELB: 411 

Jezus leeft in eeuwigheid 
Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid,  
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  
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:  
Refrein  
 
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: 
Refrein: Jezus komt in heerlijkheid.  
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven.  
 

Kinderen gaan naar de nevendienst  
 
Schriftlezing Lukas 24: 13 27 lector Theo Leidekker 

 
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een 
dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd 
ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 
15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar 
hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, 
zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch 
over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een 
van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige 
vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen 
gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat 
er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord 
en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze 
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hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en 
laten kruisigen.  
21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou 
bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles 
gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden 
ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf 
gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen 
dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij 
leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en 
troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen 
ze niet.’ 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand 
en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de 
profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet 
ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij 
hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij 
begon bij Mozes en de Profeten.  

 
Zingen  Lied 641: 2  

2. Jezus leeft! Hem is het rijk  
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk,  
eeuwig heersen, eeuwig leven.  
God blijft zijn beloften trouw,  
dit is al waar ik op bouw.  

 
Schriftlezing Johannes 20: 14 - 18  

14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze 
wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie 
zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem 
hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan 
kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide 
zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me 
niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga 
naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar 
mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God 
is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: 
‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar 
gezegd had.  

 
Lofprijzing Lied 339a  

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest  
in alle eeuwen der eeuwen.  

 
Preek 
 
Zingen Lied 362: 1 en 2  

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,  
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
 een spoor van licht dat als een handschrift staat  
tegen de zwartste hemel aangeschreven:  
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,  
Hij roept ons aan: `Ik zal jou niet begeven.'  
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2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.  
 

Kinderen komen terug uit de nevendienst  
 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor...  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen  Lied 315: (kinderen kunnen uit de oppas worden gehaald) 

1. Heb dank, o God van alle leven,  
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
uw licht en liefd' ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard.  
 
2. En of een mens al diep verloren  
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,  
vernieuwd door uw getuigenis. 
U woord, dat spreekt in alle talen, 
 heeft uit het graf ons opgericht,  
doet ons in vrijheid ademhalen  
en leven voor uw aangezicht.  
 
3. Gemeente, aan wier aardse handen  
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen,  
vermenigvuldigd duizendvoud.  
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen  
op mensengunst of heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en weidebloemen.  
Gods woord bestaat in eeuwigheid!  
 

Zegen 
 


