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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
31 maart 1991 n.m. 1e Paasdag 
Schriftlezing: Johannes 20: 19-24 
Tekst Johannes 20: 21-22 | Hij blies in hen 
 
Orde van de dienst 
 
Orgelspel 
 
Stilgebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen Psalm 118: 12 en 14 

12 Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft. 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och Heer', geef thans Uw zegeningen; 
Och Heer', geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 

 
14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's Heeren goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 68: 17 

17 Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Schriftlezing: Johannes 20: 19-24 

19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten 
waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der 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, als zij den Heere zagen. 
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21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 
23 Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, 
dien zijn zij gehouden. 
24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar 
kwam. 

 
Gebed 

 
Mededeling en inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 64 

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij verrezen is, 
dat Hij te midden van ons leeft 
en eeuwig bij ons is. 
 
2 Verzonken in de diepe zee 
is 't vrezen voor de dood, 
en elk kan schouwen boven 't wee 
der toekomst morgenrood. 
 
3 Hij leeft en zal nabij ons zijn, 
waar alles ons verlaat, 
en zo zal deze dag ons zijn 
een hemel-dageraad. 

 
Preek / verkondiging 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 72: 10 

10 Dan zal na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom, 
't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheen; 
De Heer', in Israel geprezen, 
Doet wondren, Hij alleen. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


