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*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Psalm 84: vers 1 en 3 
 

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

 
3. Welzalig hij, die al zijn kracht 

En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

 

*We worden stil voor onze God 
*Votum en groet 
*Zingen: Psalm 84 vers 6  
 

6.  Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 



 

*Geloofsbelijdenis  
*Zingen: Psalm 118 vers 11 en 12 
 

11.  De steen, dien door de tempelbouwers 
Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks 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. 
 

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. 

 
*Gebed 
*Schriftlezing: Joh.20:19 t/m 31 (HSV) 
 
De verschijning aan de tien discipelen 
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. 
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. 



 

 
Jezus en Thomas 
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, 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! 
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. 
30. Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel 
andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 
31. maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus 
is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult 
hebben in Zijn Naam. 
 
*Zingen: Gezang 53 vers 1, 2 en 3 (Herv. Bundel 1938) 
 

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! 
 



 

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! 
 

3. In uw hoede zijn wij wel geborgen, 
en schoon eerlang 't oog ons breek', 
open gaat het op de grote morgen 
na deez' aardse lijdensweek. 
Welk een dag der ruste zal dat wezen, 
als w' onsterf'lijk, uit de dood verrezen, 
knielen voor uw dankaltaar! 
Amen, Jezus, maak het waar! 

 
*Verkondiging  
  

*Zingen: Psalm 56: vers 5 en 6 
 

5. Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 

 
 
 
 
 
 
 



 

6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 

*Inzameling gaven (Zie QR-code) 
 

*Zingen: Gezang 62 vers 1, 2, 3 en 4  
 

1. Jezus leeft, en wij met Hem: 
dood, waar is uw schrik gebleven? 
Jezus leeft, en zijne stem 
roept ook ons eens weer tot leven, 
zal ons eens met eer bekleen: 
dit is onze troost alleen! 
 

2. Jezus leeft: Hem is de macht 
over 't gans heelal gegeven, 
en wij zullen door zijn kracht 
Hem gelijken, eeuwig leven. 
Zou Gods trouw ooit wank'len? Neen, 
dit is onze troost alleen! 
 

3. Jezus leeft, dit is gewis: 
waar ons pad ook heen moog' leiden, 
zelfs geen macht der duisternis, 
niets kan ons van Jezus scheiden. 
't Steunen op zijn mogendhe'en: 
dit is onze troost alleen! 
 
 
 



 

4. Jezus leeft, nu is de dood 
ons een ingang tot het leven. 
Welk een rust in stervensnood 
zal dit woord ons harte geven. 
Gij, o Heiland, Gij alleen, 
Gij zijt onze troost alleen! 

 
*Zegen 
 
*Orgelspel 
 
 

*U kunt uw bijdrage overmaken  via : 
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