
 
Inleidend orgelspel 
 

Welkom en mededelingen  
I.v.m. de coronamaatregelen wordt er niet door de gehele gemeente gezongen. 
 

 

Zingen: “Heer, wijs mij Uw weg” (Weerklank 441)     
 

1.Heer,  wi js mi j  uw weg 
en leid mij  a ls een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richt ing v indt .  
A ls mi j  de moed ontbreekt  
om door te gaan;  
t roost mij  dan l iefdevol  
en moedig mi j  weer aan.  
 
3.Heer,  leer mi j  uw wil  
aanvaarden als een kind 
dat bl indel ings en st i l  
U vert rouwt,  vrede vindt.  
A ls mi j  de wi l  ontbreekt  
uw weg te gaan;  
spreek door uw woord en Geest  
mijn hart en leven aan.  
 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 122 vers 1 
 

Ik ben  verbl i jd,  wanneer men mij  
Godvrucht ig  opwekt:  "Zie  wij  staan 
Ge reed,  om  naar Gods huis  te  gaan. 
Kom, ga  met  ons,  en  doe als wi j ."  
Je ruzalem,  dat  ik  bemin; 
Wi j t reden  uwe  poorten  in;  
Daar staan,  o  Godsstad,  onze voe ten.  
Je ruzalem  is  wel  gebouwd, 
Wel saamgevoegd:  wie  haar beschouwt,  
Zal haar  voor  's Bouwheers kunstwerk  groeten. 
 

Geloofsbelijdenis 
 
 

Zingen: Psalm 68 vers 10 
 

Ge loofd  z i j  God  met  diepst  ontzag! 
Hi j  over laadt  ons,  dag  aan  dag, 
Met Zi jne  gunstbewijzen. 
Die God  is  onze  zal igheid;  
Wie zou  die  hoogste  Majes te i t  
Dan niet  met  eerbied  pr i jzen? 
Die God  is  ons  een  God  van  hei l ;  
Hi j  schenkt ,  uit  goedheid,  zonder  pei l ,  
Ons ' t  eeuwig,  zal ig  leven; 
Hi j  kan,  en  wil ,  en  zal  in  nood, 
Zelfs bi j  het  naadren  van  den  dood, 
Volkomen  uitkomst  geven. 

 

Gebed  

 
 

 

 
Schriftlezing: Johannes 20 vers 24 t/m 31 
 

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. 

 

 
 

Collectemoment 
 

 

Zingen: Psalm 133 vers 1 
 

Ai, z iet ,  hoe goed,  hoe  l ief l i jk  is  ' t ,  dat  zonen 
Van ' t  zelfde  huis, als broeders  samen  wonen, 
Daar ' t  l iefdevuur  niet  wordt verdoofd;  
' t  Is als  de  zalf  op 's  Hogepriesters  hoofd,  
De zalf ,  waarmee hi j  is  aan  God  gewijd,  
Die door haar reuk  het  hart  verbl i jdt .  

 

 

Woordverkondiging  
 
 

Zingen: Psalm 133 vers 3 
 

Waar l iefde woont,  gebiedt  de  HEER'  den  zegen: 
Daar woont  Hi j  Zel f ,  daar wordt  Zijn  heil  verkregen, 
En ' t  leven tot  in  eeuwigheid.  

 
 

Belijdenis van het geloof 
 

 Erik Haak 
Janita Haak 
Jasmijn Huisman 
Lennart Vlot 
Julia Beukers 

 
 

Doen belijdenis van het geloof door te antwoorden op de volgende vragen: 
 
 

Ten eerste: Belijdt u te geloven in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en 
van de aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige 
Geest? 
Ten Tweede: Aanvaardt u de roeping om als lidmaat van de gemeente, die God zich in 
Christus ten eeuwigen leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te 
strijden; uw Heiland te volgen in leven en sterven; Hem te belijden voor de mensen en met 
blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk? 

4.Heer,  toon mij  uw plan;  
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt.  
A ls ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef;  
toon mi j  dat Chr istus heel   )  
mijn weg gelopen heeft .   )2x 

 

2.Heer,  leer mi j  uw weg,  
d ie zuiver is en goed.  
Uw woord is  onderweg 
als een lamp voor mi jn voet.  
A ls het  z icht mij  ontbreekt,  
het donker is ;  
le id mi j  dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is .  

 



Ten derde: Wilt u, in gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en onder haar 
opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in 
het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en met de u geschonken gaven meewerken 
aan de opbouw van de gemeente van Christus? 
 

Opneming 
 

 

Toezingen nieuwe lidmaten: psalm 134 vers 3 (staande) 
 

Dat 's  HEEREN  zegen  op u daal ' ;  
Z i jn gunst  uit  Sion  u best raal ' .  
Hi j  schiep  ' t  heelal,  Zijn  Naam ter eer:  
Loof t ,  looft  dan al ler  heren HEER'!  

 

 

Bijdrage lidmaten 

 
Zingen: “Toekomst vol van hoop” 

 
In de nacht van st r i jd en zorgen 
ki jken wij  naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst  vol van hoop.  
 
Ook al z i jn er duizend vragen,  
al begri jpen wi j  U niet,  
U bl i j f t  ons met l iefde dragen,  
U die al les overz iet.  
 
U geef t  een toekomst vol  van hoop; 
dat heef t  U aan ons beloofd.                                              
Niemand anders, U al leen,  
le idt ons door dit  leven heen.  
 
U heef t  ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft  het ons gebracht.  
Mens, als  wij ,  voor ons gebroken 
in de al lerzwartste nacht.  
 

Bemoediging 

 
Dankgebed 

 
Zingen: psalm 150 vers 1 (staande) 

 
 

Loof t  God, loof t  zi jn  Naam  alom; 
Loof t  Hem in  Zi jn  hei l igdom; 
Loof t  des HEEREN  grote  macht,  
In den hemel  Zijner  kracht;  
Loof t  Hem, om  Zijn  mogendheden, 
Loof t  Hem, naar  zo  menig  b l i jk  
Van Zi jn heerl i jk  konink r i jk ,  
Voor Zi jn t roon  en  hier  beneden. 

 
Heenzending en zegen  
 
 

Uitleidend Orgelspel 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Belijdenisdienst 
 

Eerste Paasdag 
 
 

Liturgie voor de openbare belijdenis van het geloof 
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U geef t  een toekomst vol van hoop;  
dat heef t  U aan ons beloofd.                                              
Niemand anders, U al leen,  
le idt ons door dit  leven heen.  
 
U bent  God, de Al lerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wi j geloven en wi j  hopen 
op het  einde van de nacht.  
 
U geef t  een toekomst vol van hoop;  
dat heef t  U aan ons beloofd.                                              
Niemand anders, U al leen,  
le idt ons door dit  leven heen.  

 


