
 
 

 
 

Afsluiting  
VakantieBijbelWeek 2022 

 
op zondag 30 oktober om 9.30 uur  

in de Koepelkerk te Renswoude  
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Voorganger: ds. A. Schroten 
Organist/pianist: J. van Dijk 
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Inleidend orgelspel 
 

Mededelingen namens de kerkenraad door ouderling F.C. van Rijk 
 

We zingen: Psalm 75: 1  (het zondagsschoolvers van deze maand) 
 

U alleen, U loven wij; ja, wij loven U, o HEER! 
Want Uw Naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. 
Dus vertelt men in ons land al de wondren Uwer hand.  

 
> De ouderling van dienst geeft de dominee een hand  
en in Stil Gebed bidden we zelf voor deze dienst. 
> We belijden dat we onze hulp van God verwachten  
en we worden begroet door God. 
 
We zingen:  Gezang 555 
 

Laat de kindren tot Mij komen,   alle, alle kindren. 

Laat de kindren tot Mij komen,   niemand mag ze hindren. 

Want de poorten van mijn rijk,   staan voor kindren open, 

laat ze allen groot en klein,   bij Mij binnen lopen. 
 

Laat de mensen tot Mij komen,  over alle wegen. 

Laat de mensen tot Mij komen,  houdt ze toch niet tegen. 

Want de poorten van mijn rijk,  gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk,  bij Mij binnen lopen. 

ij binnen 

De Tien Woorden van God 

Ze worden voorgedragen door: Emme, Joëlle,  

Suze, Sophie, Sara, Lotte, Femke, Lieke, Joël en Leah. 
 

Ken je de tien woorden, de woorden één tot tien. 
Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel eens zien! 
 

Eén is God, Hij maakt je vrij. Er is geen ander. Alleen Hij! 
Twee wil zeggen: God en jij. Daar horen echt geen beelden bij. 
 

Drie dat is Gods eigen Naam, om eerbiedig mee om te gaan. 
De dag van God is nummer vier, bevrijdingsdag voor mens en dier; 
zodat je zondags even voelt, hoe God de schepping heeft bedoeld. 
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Vijf gaat om je ouders en jij. Heb respect voor hen, dan leef je blij. 
Maak niet dood, laat zes je horen. Knoop dat heel goed in je oren. 
 

Een maatje is, zegt nummer zeven, iets heel kostbaars in je leven. 
Dus luister goed naar dit gebod, en maak wat heel is niet kapot. 
Acht zegt, stelen is niet cool dan wordt het hier een beestenboel. 
 

Negen: laat dat vals gepraat, waarmee je andere mensen schaadt. 
Tien zegt: vaar je eigen koers. Wees dan vrij en niet jaloers 
op wat een ander heeft of kan; daar word je ongelukkig van. 
 

De mensen die op God vertrouwen 
willen zich aan Zijn geboden houden. 
 

We zingen: Psalm 86: 6 
 

Leer mij naar Uw wil te handlen, 
'k zal dan in Uw waarheid wandlen. 
Neig mijn hart, en voeg het saam, 
tot de vrees van Uwe Naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
'k Zal Uw Naam en majesteit 
eren tot in eeuwigheid.  

 

 
Gebed.  We bidden of de Heere ons persoonlijk wil  
aanspreken door het gedeelte uit de Bijbel. 

 

 
De dominee leest uit de Bijbel: Johannes 20: 1-2 en 11-18  
 

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!’ 

(…) 
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11-12  Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog 

zij voorover in het graf, en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een 

aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het 

lichaam van Jezus gelegen had; 

13 en die zeiden tegen haar: ‘Vrouw, waarom huilt u?’ Zij zei tegen hen: 

‘Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem 

neergelegd hebben.’ 

14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus 

staan, maar zij wist niet dat Jezus het was. 

15 Jezus zei tegen haar: ‘Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u?’  

Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem:  

‘Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem 

neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.’ 

16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Zij keerde zich om en zei tegen Hem: 

‘Rabboeni’; dat betekent: Meester. 

17 Jezus zei tegen haar: ‘Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren 

naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op 

naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.’ 

18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere 

gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had. 

 
We zingen: Gezang 586 

 

Kijk, Maria Magdalena staat te huilen bij het graf 
Zij houdt heel erg veel van Jezus,   Die haar eens bevrijding gaf. 
Is haar Heer nu weggenomen?    Nee, zij ziet haar Meester niet. 
Is zij hier voor niets gekomen?   Zij alleen, met haar verdriet? 
 

Dan hoort zij twee eng’len vragen:  Waarom huilt u?   Om mijn Heer, 
omdat Hij is weggedragen;  en hoe vind ik Hem nu weer? 
Aan de ‘tuinman’ vraagt zij daarna:  Waar hebt u mijn Heer gelegd? 
Dan hoort zij haar naam: Maria!   Het is Jezus Die dat zegt. 
 

Meester! - roept zij diep bewogen.  Maar Hij zegt: Raak Mij niet aan. 
Nu ziet zij met eigen ogen   dat de Heer is opgestaan! 
Daar moet zij nu van getuigen,  en dat heeft ze trouw gedaan;  
zodat wij met Pasen juichen:  Jezus! Hij is opgestaan! 
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We luisteren naar de preek over het thema:   
 
 
We zingen: Vertel het aan de mensen (OTH 553) 
 

Vertel het aan de mensen wie liefde heeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen wie vrede geeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft; 
vertel het aan de mensen. 

 

Want iedereen moet weten wie liefde heeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten wie vrede geeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. 
Iedereen moet weten. 

 
Gebed.  Hierin bedanken we God voor de VBW-week en voor deze dienst 
en bidden we voor elkaar.  
 
De kinderen zingen het themalied VBW 2022 
  

Refrein  

Alles andersom, alles anders, keer het om. 

Dat wat God bedacht, is meestal niet wat je verwacht. 

Alles andersom, alles anders, keer het om. 

En al klinkt het raar, geloof het maar: 

God weet wat Hij doet en God is goed! 
 

God stuurde Zijn eigen Zoon voor ons allemaal. 

Al voor Hij geboren wordt merk je: Hij is speciaal. 

Wijzen knielen voor Hem neer, dit Koningskindje, nog zo klein. 

Maar al snel leert Jezus ons hoe je dicht bij God kunt zijn! 

Refrein 
 

Jezus laat de mensen zien wat God voor plannen heeft. 

Door de dingen die Hij doet en zegt en hoe Hij leeft. 

Hij vergeeft voor Hij geneest en kinderen zijn welkom. 

En Hij leert ons keer op keer: God draait alle dingen om! 

Refrein  
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De Zoon van God stierf aan het kruis – Alles andersom. 

De hoop was weg, het leek voorbij. – Maar God draait alles om! 

Jezus overwon de dood. – Alles andersom 

Een nieuw begin voor jou en mij – Want God draait alles om! 

Refrein  

 

We zingen: Psalm 118: 8 en 9a/10b (Wk) 
 

De steen, die door de tempelbouwers 
verachtlijk was een plaats ontzegd, 
werd, tot verbazing der beschouwers, 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's HEEREN  hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz' ogen: 
wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 

Dit is de dag die God deed rijzen, 
juich nu met ons en wees verblijd.  
O God, geef nu uw gunstbewijzen, 
geef nu het heil door ons verbeid. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd.  
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

 

We ontvangen de zegen van God 
 
Uitleidend orgelspel 
 

Bij de uitgang is de 3e inzameling voor de Vakantie Bijbel Week 

(De 1e is voor Gevangenzorg Nederland; de 2e voor de plaatselijke kerk) 
 
 

 
 

Het was fijn dat jij in deze dienst aanwezig was! 
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DE WEETTEKST (uit Markus 10:43b en 45) 
 

Wie onder u belangrijk wil worden, die moet 
uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen 
is niet gekomen om gediend te worden, maar 

om te dienen en Zijn leven te geven voor velen. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Na de dienst is iedereen van harte welkom in ‘Rehoboth’ 

Er is fris, en koffie en thee! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.hervormdrenswoude.nl 
predikant@hervormdrenswoude.nl 

voor info over de VBW:  
Jolanda van den Brandhof: 06 2065 9660 

http://www.hervormdrenswoude.nl/
mailto:predikant@hervormdrenswoude.nl

