Welkomstwoord
Opening met gebed Ds. J. W. Baan
Samenzang – Psalm 21 vers 4, 5, 6 en 13
4
Hij heeft, o God, van U begeerd
Het onvergank'lijk leven;
Gij hebt het hem gegeven.
Zo zijn de dagen hem vermeêrd;
Zo leeft de Vorst altoos;
Zo leeft hij eindeloos.
5
Hoe groot en schitt'rend is zijn eer,
Door 't heil, aan hem bewezen!
Hoe is zijn roem gerezen!
O alvermogend' Opperheer,
Wat glans, wat majesteit
Hebt Gij dien Vorst bereid!
6
Gewis, Gij zult, all' eeuwen door,
Hem met Uw gunst verzellen,
En tot een zegen stellen;
Ja, Gij geleidt hem op het spoor
Der vreugde, bij het licht
Van 't Godd'lijk aangezicht.
13
Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht;
Zo zal ons vrolijk zingen
Door lucht en wolken dringen;
Zo wordt Uw heerschappij en macht
Door ons, nog eeuwen lang,
Geloofd met psalmgezang.

Jeugdkoor ‘Kol Sjofar’
- Hoe lief'lijk zijn Uw woningen
- Gebed in de storm
- Bij U komt mijn hulp vandaan
Schriftlezing Johannes 20 : 24 – 29 Ds. J.W. Baan
24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen
Jezus daar kwam.
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien.
Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen,
en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde,
ik zal geenszins geloven.
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met
hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en
zeide: Vrede zij ulieden!
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en
breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij
geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd
hebben.

Overdenking n.a.v. Johannes 20 : 24 – 29 Ds. J.W. Baan
Thema: “Leven door Jezus’ dood en opstanding”
Samenzang – Psalm 9 vers 1, 2 en 11
1
Ik zal met al mijn hart den HEER,
Blijmoedig geven lof en eer;
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen,
En al Uw wonderen vertellen.

2
Ik zal in U, mijn God, van vreugd
Opspringen, in den geest verheugd;
Uw naam zal door mijn psalmgezangen,
O Allerhoogste, lof ontvangen.

11
Zingt zingt den HEER, die eeuwig leeft,
Die Sion tot Zijn woning heeft;
En laat voor aller volken oren,
Met psalmgezang, Zijn daden horen.

Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’
- Daar juicht een toon
- De Heer' is waarlijk opgestaan
- Genade groot

Samenzang – Psalm 22 vers 14
14
Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
Haast wendt het zich tot God met hart en mond;
En, waar men ooit de wildste volken vond,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen.
Want Hij regeert,
En zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen,
Tot Hem bekeerd.

Jeugdkoor ‘Kol Sjofar’
- Jezus, Gij mijn leven
- Psalm 73
- God heb ik lief

Samenzang – Psalm 43 vers 3
3
Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’
- Machtig God
- Jezus is Koning over de aarde
- Kom, Heere Jezus, kom

Sluiting met dankgebed Ds. J.W. Baan
Samenzang – Psalm 118 vers 13 en 14
13
Gezegend zij de grote Koning,
Die tot ons komt in 's HEEREN naam!
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning;
Wij zegenen u al te zaâm.
De HEER is God, door Wien w' aanschouwen
Het vrolijk licht, na bang gevaar;
Bindt d' offerdieren dan met touwen
Tot aan de hoornen van 't altaar.
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!

We danken u voor uw komst en wensen u allen wel thuis.

