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Voorbereiding
orgelspel
woord van welkom
Intrede (wie kan gaat staan)

g. lied 287 “Rond het licht dat leven doet” vers 1,2 en 5 
.
Bemoediging en drempelgebed
v. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
g. Amen

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft

v: Almachtige en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen
              ...........
Ontferm U over ons

g. Vergeef ons!
maak met ons een nieuw begin

 en breng ons in het reine
met U en met elkaar

v. De almachtige en barmhartige God zij ons genadig
    vergeve ons onze zonden
    en geleide ons tot eeuwig leven
g. Amen (wie staat, gaat zitten)
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Kyrie (lied 301k)

gloria: "Halleluja! Prijze Masra! (Aria 67)

1. Halleluja! prijze Masra! Joe mi zieli, prijze hem! 
Prijze hem en taki tangi Na joe heeli liebi tem.

2. Liebisoema no kan helpi, Dem no jeri, dem no si; 
Ma mi Masra si en jeri, Hem de kom vo helpi mi.

6. Mi boen Masra mi sa prijze, Mi sa gi hem bigi nem:
Halleluja mi sa singi Nojaso en alatem.

vredegroet:

groet ook elkaar met de vrede van Christus, ondertussen zingen we:
“Vrede sa de nanga yu.”
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collectagebed
v. Machtige God,

die uw Zoon van de doden hebt opgewekt,
geef ons, dat ook wij,
door uw genade geboren,
in een nieuw leven wandelen.
Door Jezus Christus, onze Heer  

g. Amen.        

De Schrift:

eerste lezing: Openbaring 7:2-17

antwoordpsalm 116

v. De Heer heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken

g. Hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang

v. Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
ik voelde angst en pijn.

g. Toen riep ik de naam van de Heer:
Heer, red toch mijn leven!

v. De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,

g. de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

v. Kom weer tot rust, mijn ziel,
de Heer is je te hulp gekomen.

g. Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,
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mijn voeten voor struikelen behoed.
v. Ik mag wandelen in het land van de levenden

onder het oog van de Heer.

Lezing uit het epistel: 1 Johannes 5:4-10a
g. Lied 726 “Hoor een heilig koor van stemmen” vers 1, 3 en 4 

psalmwoord en halleluja:
v. Halleluja. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt; laten wij juichen en

ons daarover verheugen! Halleluja.

De gemeente gaat staan en zingt:

evangelie-lezing: Johannes 20: 19-31

Gemeente zingt: Halle-halle-halle-lu-u-ja (3x)
Halleluja (2x)

uitleg en verkondiging

lied na de preek: lied 642: “Ik zeg het allen dat Hij leeft”
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Gaven en gebeden
mededelingen
Collecte voor diaconie en kerk 
Gebed over de gaven

verjaardagslied : " Membre da boen di Gado
1. Membre da boen di Gado ben doe joe (2x)

membre da boen di Gado (2x)
membre da boen di Gado ben doe joe 

2. Sabi da boen di Gado ben doe joe (2x)
Sabi da boen di Gado(2x)
Sabi da boen di Gado ben doe joe.

3. A ben go joe fulu genade (2X)
A ben go joe fulu (2X)
A ben go joe fulu genade.

Dankgebed en voorbede
telkens besloten met:
v. Zo bidden wij samen:
g.
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voorganger: ds Lieske Keuning
ambtsdrager: Janice van der Wees
organist: Matteo Mijderwijk
lector: Jennifer Reid
koster : John Tower

stil gebed

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwade. 

slotlied: 617 “De Heer is waarlijk opgestaan” vers 1, 2 en 3

v. zegen
g.
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