Tweede paasdag 5 april 10:00 uur

Voorganger: G. Doorn

Zingen: Psalm 150: 1 en 3

1. Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
>>>

Zingen: Psalm 150: 1 en 3

Zingen: Psalm 150: 1 en 3

Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

3. Looft God naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
>>>

Zingen: Psalm 150: 1 en 3

Looft den HEER', elk moet Hem eren;
Al wat geest en adem heeft,
Looft den HEER', die eeuwig leeft,
Looft verheugd den HEER' der heren.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 108: 1 en 2

Zingen: Psalm 108: 1 en 2

1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
>>>

Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
En met gezang mijn God genaken.

Zingen: Psalm 108: 1 en 2

Zingen: Psalm 108: 1 en 2

2. Ik zal, o HEER', Uw wonderdaan,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heemlen uitgebreid.
>>>

Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Gezang 53: 1 en 2

Gezang 53: 1 en 2

1. Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
>>>

Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal'gen sabbatsvree!

Gezang 53: 1 en 2

Gezang 53: 1 en 2

2. Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden w' uit ons zondengraf.
>>>

Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren - opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

Johannes 20: 19-29

Johannes 20: 19-29

19 Toen het nu avond was op die eerste dag
van de week en de deuren van de plaats
waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees
voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus
en Hij stond in hun midden en zei tegen
hen: Vrede zij u!

20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun
Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen
dan verblijdden zich toen zij de Heere
zagen. 21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen:
Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden
heeft, zend Ik ook u.

Johannes 20: 19-29

Johannes 20: 19-29

22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op
hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige
Geest. 23 Als u iemands zonden vergeeft,
worden ze hem vergeven; als u ze hem
toerekent, blijven ze hem toegerekend.
als u ze hem toerekent, blijven ze hem
toegerekend

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,

Johannes 20: 19-29

Johannes 20: 19-29

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!

Johannes 20: 19-29

Mannen ensemble zingt:

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.

- ’t is middernacht
- Is dat, is dat mijn Koning
- Daar is kracht in het bloed
- Ruwhouten kruis

Verkondiging

Zingen: Lied 93 JdH 1 en 2

Pasen, feest van de Vrede

Chorus
Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Zingen: Lied 93 JdH 1 en 2

Zingen: Lied 93 JdH 1 en 2

1. 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 werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Zingen: Lied 93 JdH 1 en 2

Zingen: Lied 93 JdH 1 en 2

2. 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.

Mannen ensemble zingt:

Ik wil zingen van mijn Heiland

- The man on the middle cross
- Daar is plaats bij het kruis
- Kruisbanier
- Ik wil zingen van mijn Heiland
(gemeente kan meezingen met het refrein)

Gemeente zingt mee met refrein:

Dankgebed

Zingen Lied 69 JdH 1 en 6

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij

1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is Uw pleit beslecht.

Zingen Lied 69 JdH 1 en 6

Zegen

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voorgoed!

Zingen Lied 213 opw met ensemble

Zingen Lied 213 opw met ensemble

Ensemble zingt:
1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
>>>

heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.

Zingen Lied 213 opw met ensemble

Zingen Lied 213 opw met ensemble

Gemeente

blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!

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

2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
>>>

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

Zingen Lied 213 opw met ensemble

Zingen Lied 213 opw met ensemble

Gemeente

In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
>>>

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

