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Zingen:      Psalm 103 – Bless the Lord (Sovereign Grace) 

1. Bless the Lord O my soul  

And all that’s within me praise Him  

Bless the Lord O my soul  
And forget not all He’s done  

He forgives all your iniquities  

And He heals all your infirmities  
He redeems your life from the pit  

And crowns you with mercy  

  
Refrein:  

As far as the east is from the west  

So far have You taken our sins from us  
And as high as the heavens are over the earth  

So great is Your steadfast love toward us  

  
2. Bless the Lord O my soul  

And all that’s within me praise Him  

Bless the Lord O my soul  
And forget not who He is  

As a father shows compassion  

To his beloved children  
So the Lord shows compassion to us  

To those who fear Him  

  
Refrein (2x)  

 

De wet van God 
 

Gebed 
 

We lezen Johannes 20 : 19-31 

 
Uitleg voor de kinderen 
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Zingen:        ‘Als je bidt, zal Hij je geven’ 

Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, 

zal Hij open doen. 

Als je zoekt dan zul je vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Als je mijn Vader iets wil vragen, 
vraag in mijn naam, Ik zal het doen. 

Ik ben met je alle dagen, 

Ik ben dezelfde als toen. 
 

Als je bidt zal Hij je geven, 

als je klopt aan de deur, 

zal Hij open doen. 

Als je zoekt dan zul je vinden, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Verkondiging 

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 
 

Zingen:              Gezang 64 (GK) 

Vrede zij u, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. 

Vrede zij u, vrede zij u. 

Gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. 
 

Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. 

Mijn woord moet in u zijn, 
Dat maakt u vrij. 

Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. 

Mijn woord moet in u zijn, 
Dat maakt u vrij. 

 

Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 

Ontvang mijn Geest, Heilige Geest, 

Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 
 

Vrede zij u, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. 

Vrede zij u, vrede zij u. 

Gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. 
 

Zegen 


