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Oefenen: Dit is de dag : 1, 2, 3, 4, 
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Oefenen: Dit is de dag : 1, 2, 3, 4. 

   Ha-ri    i - ni,    ha - rin - ya       Tu - han, 

   Ma  -  ri       ki - ta   ber - su  -  kari - a, 

     Ha - ri     i - ni,             ha - ri     i  -  ni 

     ha  -   rin  -   ya           Tu    -    han. 













Bemoediging 

voorganger: 

Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

Nooit laat hij los.  

* 





Staande : Goz 61 : 1. 

God vol ver-ge-ven, wees ons ge-na-dig. 

Zie hoe wij le-ven    ver van  Uw  licht. 

God vol mee-do-gen,  zie hoe wij dwa-len. 

Houd  on-ze   o-gen     op   U   ge-richt. 
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Lezing: Johannes 20 : 19 t/m 23. 

Verschijningen 
19 Op de avond van die eerste dag van de week 

waren de leerlingen bij elkaar;  
ze hadden de deuren afgesloten,  
omdat ze bang waren voor de Joden.  
Jezus kwam in hun midden staan en zei:  
‘Ik wens jullie vrede!’  

20Na deze woorden toonde hij hun  
zijn handen en zijn zijde.  
De leerlingen waren blij  
omdat ze de Heer zagen.  
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21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede!  
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden,  
zo zend ik jullie uit.’  

22Na deze woorden blies hij over hen heen  
en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.  

23Als jullie iemands zonden vergeven,  
dan zijn ze vergeven;  
vergeven jullie ze niet,  
dan zijn ze niet vergeven.’ 

* 





Lied 195.  * 





Lezing: Filippenzen 2 : 5 t/m 11. 
5   Laat onder u de gezindheid heersen  

die Christus Jezus had.  
6   Hij die de gestalte van God had,  

hield zijn gelijkheid aan God niet vast,  
7   maar deed er afstand van.  

Hij nam de gestalte aan van een slaaf  
en werd gelijk aan een mens.  
En als mens verschenen,  

8   heeft hij zich vernederd  
en werd gehoorzaam tot in de dood 
– de dood aan het kruis.  



Lezing: Filippenzen 2 : 5 t/m 11. 
9   Daarom heeft God hem hoog verheven  

en hem de naam geschonken  
die elke naam te boven gaat,  

10opdat in de naam van Jezus  
elke knie zich zal buigen,  
in de hemel,  
op de aarde en onder de aarde,  

11en elke tong zal belijden:  
‘Jezus Christus is Heer,’  
tot eer van God, de Vader. 

* 
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Lezing: 2 Korintiërs 12 : 8 t/m 10. 
8   Ik heb de Heer driemaal gesmeekt  

mij van hem te bevrijden,  
9   maar hij zei:  

‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, 
want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’  
Dus laat ik mij veel liever voorstaan  
op mijn zwakheid,  
zodat de kracht van Christus  
in mij zichtbaar wordt.  

* 



Lezing: 2 Korintiërs 12 : 8 t/m 10. 
 

 

 

10Omdat Christus mij kracht schenkt,  
schep ik vreugde in mijn zwakheid:  
in beledigingen, nood, vervolging en ellende. 
In mijn zwakheid ben ik sterk.   

* 
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Om te leven met zovelen : 1. 2, 3. 

Om te leven met zovelen,  

mens voor mens en land voor land, 

is Uw Woord aan ons gegeven  

en Uw Geest weeft het verband. 

Leer ons uit onszelf te treden,  

haal ons uit die eenmanstent, 

om te gaan met vaste schreden  

naar wie nog geen leven kent. 

 



Om te leven met zovelen : 1, 2. 3. 

Dat wij niet verloren raken  

in de binnenlandse strijd, 

Opgetast met eigen zaken,  

voor zo veel zo weinig tijd. 

Dat wij niet onszelf begraven,  

niet vergaan in eigenbaat, 

maar verrijzen bij het leven,  

tot vernieuwing weer in staat. 

 



Om te leven met zovelen : 1, 2, 3. * 

Gij, die weigert aan te nemen,  

dat Uw liefde zal vergaan, 

Gij, die leeft van hoop op mensen,  

dat zij ooit elkaar verstaan:  

Blijf hier leven in ons midden,  

stuw ons naar elkander toe. 

Blijf in armen in ons bidden  

en word Uw gebed niet moe. 
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Lied 431c * 






