
Welkom!

De dienst begint om 10:00u



Orde van dienst

l Welkom en mededelingen

Zingen Enta adhiemoen nr 3 Ar/NL

Bahroe mahabbatiel 19

Kinderlied KO 304 - van Australië tot Sicilië

Kinderen naar bijbelklas

Zingen Al massieh qaam 68

Open gebed

Schriftlezing Johannes 20: 19 – 32

Verkondiging Walid (vertaling door Samer)

Zingen Jezus alleen / Hij is de Rots (medley Sela)

Collecte ICF – OASE

Kinderen komen terug uit de bijbelklas



Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen l Enta adhiemoen nr 3 Ar/NL

Bahroe mahabbatiel 19

Kinderlied KO 304 - van Australië tot Sicilië

Kinderen naar bijbelklas

Zingen Al massieh qaam 68

Open gebed

Schriftlezing Johannes 20: 19 – 32

Verkondiging Walid (vertaling door Samer)

Zingen Jezus alleen / Hij is de Rots (medley Sela)

Collecte ICF – OASE

Kinderen komen terug uit de bijbelklas



Lied 3 Enta adhiemoen
U bent Geweldig 

4



ْنَت َعظيٌم َعظـيٌم َعظيٌم يـــــاهللاأ ََ
enta adhiemoen, adhiemoen, adhiemoen jaa 

allah
أمانَتِـــكَ َمَحبَّتِـــــــك َعظيٌم فيَ َعظيٌم في

adhiemoen fie maHabbatika adhiemoen fie 
amaanatika.

U bent geweldig, geweldig, geweldig bent U Heer!
Geweldig in uw grote trouw, geweldig in uw liefde voor ons



ِِ عَ  ََ     َعظيٌم أَْياا  في  ييِي افاِِكَ ظيٌم في ََحر
adhiemoen fie tachrierika. adhiemoen

aiDan fie sjifaa-ika
افاِِكَ  ِِ أَْياا  في 

aiDan fie sjifaa-ika (2x)

Geweldig in bevrijding, geweldig 
(in genade die geneest)2x



Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen Enta adhiemoen nr 3 Ar/NL

l Bahroe mahabbatiel 19

Kinderlied KO 304 - van Australië tot Sicilië

Kinderen naar bijbelklas

Zingen Al massieh qaam 68

Open gebed

Schriftlezing Johannes 20: 19 – 32

Verkondiging Walid (vertaling door Samer)

Zingen Jezus alleen / Hij is de Rots (medley Sela)

Collecte ICF – OASE

Kinderen komen terug uit de bijbelklas



Lied 19  بحي محبة
Bahroe mahabbatiel

(Melodie: Havva nagila)



بحر محبة الفادي ال يحد متسع األرجاء 1
1. Bahroe mahabbatiel faa-die laa
yoechaddoe moetta sie’oel ardjaa
في طوله وعمقه سرمدي وما له استقصاء

Fie toe-lihi wa’oemqie-hi sarmadieyoen wa
ma lahoe stiqsaa

De zee van de liefde van de Verlosser is grenzeloos 
wijd in zijn lengte en diepte, is eeuwig en kan niet 

worden doorgrond.



قد فاق حبه ، قد زاد فضله إذ جعلني هيكالً لروحه
Qad faaqa chobboehoe -qad zaada faddloehoe idz

dja’alanie heikalan
li roechichie

غدوت وارثاً هلل في المسيح وترنمت شفتاي بالتسبيح

Ghadoetoe waarithan lillaahi fiel masieh wa
tarannamat sjafattaaja bittasbieh

Zijn  liefde is overtreffend, zijn goedheid is overvloedig want 
hij heeft mij een tempel van zijn Geest gemaakt. Ik ben 

erfgenaam van God in Christus geworden en mijn lippen 
juichen in lofprijzing.



كل ما لي في الحياة كل عمري للممات

Koelloe maali fiel chajaati -koelloe ‘omri
lilmamaati

للحبيب من فداني بالصليب... للحبيب 

lilchabieb, lilchabieb, man fadaanie bissalieb

Alles wat ik heb in het leven en mijn hele leven tot de dood is 
van mijn geliefde die mij verlost heeft op het kruis. 



في موته تالقى على الصليب البر والسالم 2
2. Fie maw-tihi talaaqa –’alas saliebie albirroe

wassalaam
بنصرة القيامة شمس أضاءت فالشت الظالم

binas-ratiel qiyaama sjamson adaa’ at -falaasjati
zalaam

In zijn dood hebben de gerechtigheid en de vrede op het kruis 
elkaar ontmoet. Door de overwinning van de opstanding 

scheen een zon en verdween de duisternis.



قد فاق حبه ، قد زاد فضله إذ جعلني هيكالً لروحه

Qad faaqa chobboehoe -qad zaada faddloehoe
idz dja’alanie heikalan

li roechichie
غدوت وارثاً هلل في المسيح وترنمت شفتاي بالتسبيح

Ghadoetoe waarithan lillaahi fiel masieh wa
tarannamat sjafattaaja bittasbieh

Zijn  liefde is overtreffend, zijn goedheid is overvloedig want hij heeft mij 
een tempel van zijn Geest gemaakt. Ik ben erfgenaam van God in 

Christus geworden en mijn lippen juichen in lofprijzing.



كل ما لي في الحياة كل عمري للممات

Koelloe maali fiel chajaati -koelloe ‘omri
lilmamaati

للحبيب من فداني بالصليب... للحبيب 

lilchabieb, lilchabieb, man fadaanie bissalieb

Alles wat ik heb in het leven en mijn hele leven tot de dood is 
van mijn geliefde die mij verlost heeft op het kruis. 



بلطفه العجيب سبى فؤادي أزال حمأتي

3.Biloet-fihiel adjibi -saba foe aadi azaala
cham’ati

أضحى كذا مجني ترس خالصي ينبوع نصرتي

Adchaa - kadza midjanni - toersa galaasi-
janboe’oe noesrati

Door zijn grote zachtmoedigheid heeft Hij mijn hart in 
ballingschap genomen en mijn vuil weggenomen. Hij is mijn 

schild geworden en het harnas van mijn verlossing en de bron 
van mijn overwinning.

3



قد فاق حبه ، قد زاد فضله إذ جعلني هيكالً لروحه

Qad faaqa chobboehoe -qad zaada faddloehoe
idz dja’alanie heikalan

li roechichie
غدوت وارثاً هلل في المسيح وترنمت شفتاي بالتسبيح

Ghadoetoe waarithan lillaahi fiel masieh wa
tarannamat sjafattaaja bittasbieh

Zijn  liefde is overtreffend, zijn goedheid is overvloedig want 
hij heeft mij een tempel van zijn Geest gemaakt. Ik ben 

erfgenaam van God in Christus geworden en mijn lippen 
juichen in lofprijzing.



كل ما لي في الحياة كل عمري للممات

Koelloe maali fiel chajaati -koelloe ‘omri
lilmamaati

للحبيب من فداني بالصليب... للحبيب 

lilchabieb, lilchabieb, man fadaanie bissalieb

Alles wat ik heb in het leven en mijn hele leven tot de dood is 
van mijn geliefde die mij verlost heeft op het kruis. 



Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen Enta adhiemoen nr 3 Ar/NL

Bahroe mahabbatiel 19

l Kinderlied KO 304 - van Australië tot Sicilië

Kinderen naar bijbelklas

Zingen Al massieh qaam 68

Open gebed

Schriftlezing Johannes 20: 19 – 32

Verkondiging Walid (vertaling door Samer)

Zingen Jezus alleen / Hij is de Rots (medley Sela)

Collecte ICF – OASE

Kinderen komen terug uit de bijbelklas



Van Australië tot Sicilië

















Van Australië tot Sicilië







Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen Enta adhiemoen nr 3 Ar/NL

Bahroe mahabbatiel 19

Kinderlied KO 304 - van Australië tot Sicilië

l Kinderen naar bijbelklas

Zingen Al massieh qaam 68

Open gebed

Schriftlezing Johannes 20: 19 – 32

Verkondiging Walid (vertaling door Samer)

Zingen Jezus alleen / Hij is de Rots (medley Sela)

Collecte ICF – OASE

Kinderen komen terug uit de bijbelklas



Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen Enta adhiemoen nr 3 Ar/NL

Bahroe mahabbatiel 19

Kinderlied KO 304 - van Australië tot Sicilië

Kinderen naar bijbelklas

l Zingen Al massieh qaam 68

Open gebed

Schriftlezing Johannes 20: 19 – 32

Verkondiging Walid (vertaling door Samer)

Zingen Jezus alleen / Hij is de Rots (medley Sela)

Collecte ICF – OASE

Kinderen komen terug uit de bijbelklas



Lied 68 المسيح قام

al masieh qaam
793



-القرار-

x2المسيح قام بالحقيقة قام 
al-masiehoe qaam
Biel haqieqatiqaam

Christus stond op, Hij is waarlijk opgestaan



اثامناحمل احزاننا غفر  -1
Hamala ahzanana

Ghafara aathaamana

بجلداته الشفاء وهو نبع السالم
Bi-djaldatihisj sjifaa’i

Wahwa naba’oes salaam

Hij heeft ons verdriet gedragen Hij heeft onze zonden 
vergeven, Zijn striemen brachten ons genezing Hij is de 

profeet van de vrede



-القرار-

x2المسيح قام بالحقيقة قام 
al-masiehoe qaam
Biel haqieqatiqaam

Christus stond op, Hij is waarlijk opgestaan



شوكة الموت كسر لما قام وانتصر 2
shawkatal mawti kasar

lamma qaama wa’ntaSar

فأنار الطريق وأزال الظالم
Wa-naarat tarieq wa-azaalaz zalaam

Hij heeft de prikkel van de dood weggenomen toen Hij als 
overwinnaar opstond, Hij verlichtte de weg en de duisternis 

verdween



-القرار-

x2المسيح قام بالحقيقة قام 
al-masiehoe qaam
Biel haqieqatiqaam

Christus stond op, Hij is waarlijk opgestaan



لو كان صليبك أنهى قصة حبك 3
Law kaana Salieboeka

anhaa qissata hobbieka

حياً أهتف المسيح قاماألنلما كنت 
lamaa koentoel aana Hayyan

ahtifoel masieHoe qaam

Wanneer uw kruis het verhaal van uw liefde had beëindigd,  
Dan was ik nu niet in leven. Maar ik juich: Christus is 

opgestaan.



-القرار-

x2المسيح قام بالحقيقة قام 
al-masiehoe qaam
Biel haqieqatiqaam

Christus stond op, Hij is waarlijk opgestaan



وشمس الرجاء الحت الجلجثةكيف لي أن أمكث بائسا في 

والرب المسيح قام

4. keifa lie an amkoetha
baa’isan fiel djoeldjoeltha

Wasjemsoer radjaa’i laachat
war rabboel masiechoe qaam

Hoe zou ik verdrietig op Golgotha blijven? De zon van de hoop 
is gaan schijnen en de Heer is opgestaan!



-القرار-

x2المسيح قام بالحقيقة قام 
al-masiehoe qaam
Biel haqieqatiqaam

Christus stond op, Hij is waarlijk opgestaan



Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen Enta adhiemoen nr 3 Ar/NL

Bahroe mahabbatiel 19

Kinderlied KO 304 - van Australië tot Sicilië

Kinderen naar bijbelklas

Zingen Al massieh qaam 68

l Open gebed

Schriftlezing Johannes 20: 19 – 32

Verkondiging Walid (vertaling door Samer)

Zingen Jezus alleen / Hij is de Rots (medley Sela)

Collecte ICF – OASE

Kinderen komen terug uit de bijbelklas



Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen Enta adhiemoen nr 3 Ar/NL

Bahroe mahabbatiel 19

Kinderlied KO 304 - van Australië tot Sicilië

Kinderen naar bijbelklas

Zingen Al massieh qaam 68
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l Schriftlezing Johannes 20: 19 – 32

Verkondiging Walid (vertaling door Samer)

Zingen Jezus alleen / Hij is de Rots (medley Sela)

Collecte ICF – OASE

Kinderen komen terug uit de bijbelklas



Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen Enta adhiemoen nr 3 Ar/NL

Bahroe mahabbatiel 19

Kinderlied KO 304 - van Australië tot Sicilië

Kinderen naar bijbelklas

Zingen Al massieh qaam 68

Open gebed

Schriftlezing Johannes 20: 19 – 32

l Verkondiging Walid (vertaling door Samer)

Zingen Jezus alleen / Hij is de Rots (medley Sela)

Collecte ICF – OASE

Kinderen komen terug uit de bijbelklas



Thema van de preek: 
wat heeft Jezus gedaan na zijn opstanding?

ماذا فعل يسوع بعد قيامته ؟
lezen:

Joh. 20:19-31   //   23-19:20  يُوَحنَّا



Joh. 20:19-31   //   23-19:20  يُوَحنَّا

19Op 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. 

ا َكانَْت عَ 19 َك ِشيَّةُ ذلِ َولَمَّ
عِ، ُل األُْسبُواْليَْوِم، َوُهَو أَوَّ 
ْيُث ُمغَلَّقَةً حَ َوَكانَِت األَْبَوابُ 
ْجتَِمِعيَن َكاَن التَّالَِميذُ مُ 
، ِمَن اْليَُهودِ ِلَسبَِب اْلَخْوفِ 

َف فِي َجاَء يَُسوُع َوَوقَ 
َسالَم  »:ُهمْ اْلَوْسِط، َوقَاَل لَ 

ا قَالَ 20« !لَُكمْ  هَذا َولَمَّ
َجْنبَهُ،أََراُهْم يََدْيِه وَ 



Joh. 20:19-31   //   23-19:20  يُوَحنَّا

ا يذُ إِْذ َرأَوْ فَفَِرَح التَّالَمِ 
بَّ  ْم يَُسوعُ فَقَاَل لَهُ 21. الرَّ
َكَما! ُكمْ َسالَم  لَ »:أَْيًضا

ْرِسلُُكمْ أَْرَسلَنِي اآلُب أُ 
ا قَالَ 22. «أَنَا هَذا َولَمَّ

ا اْقبَلُو»:مُ نَفََخ َوقَاَل لَهُ 
وَح اْلقُُدسَ  .الرُّ

De leerlingen waren blij 
omdat ze de Heer zagen. 
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.



Joh. 20:19-31   //   23-19:20  يُوَحنَّا

 َخَطايَاهُ َمْن َغفَْرتُمْ 23
تُْم َمْن أَْمَسكْ تُْغفَُر لَهُ، وَ 
.«َكتْ َخَطايَاهُ أُْمسِ 

ا تُوَما، أَحَ 24 ُد أَمَّ
قَاُل ، الَِّذي يُ االثْنَْي َعَشرَ 
ْن لَْم يَكُ لَهُ التَّْوأَُم، فَ 
. اَء يَُسوعُ َمعَُهْم ِحيَن جَ 

23Als jullie iemands zonden 
vergeven, dan zijn ze 
vergeven; vergeven jullie ze 
niet, dan zijn ze niet 
vergeven.’
24Een van de twaalf, Tomas 
(dat betekent ‘tweeling’), 
was er niet bij toen Jezus 
kwam. 



Joh. 20:19-31   //   23-19:20  يُوَحنَّا

الَِميذُ فَقَاَل لَهُ التَّ 25
أَْينَا قَْد رَ »:اآلَخُرونَ 
بَّ  إِنْ »:لَُهمْ فَقَالَ . «!الرَّ

َر يََدْيِه أَثَ لَْم أُْبِصْر فِي
ِعي ْع إِْصبِ اْلَمَساِميِر، َوأَضَ 
ْع اِميِر، َوأَضَ فِي أَثَِر اْلَمسَ 
.«، الَ أُوِمنْ يَِدي فِي َجْنبِهِ 

25Toen de andere 
leerlingen hem vertelden: 
‘Wij hebben de Heer 
gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik 
de wonden van de spijkers 
in zijn handen zie en met 
mijn vingers kan voelen, en 
als ik mijn hand in zijn zij 
kan leggen, zal ik het 
geloven.’ 



Joh. 20:19-31   //   23-19:20  يُوَحنَّا

َكاَن يَِة أَيَّام  َوبَْعَد ثََمانِ 26
تُوَما ا َداِخالً وَ تاَلَِميذُهُ أَْيضً 

ُسوُع فََجاَء يَ . َمعَُهمْ 
قََف قَة ، َووَ َواألَْبَواُب ُمغَلَّ 
م  َسالَ »:الَ فِي اْلَوْسِط َوقَ 

ثُمَّ قَالَ 27. «!لَُكمْ 
لَى بِعََك إِ َهاِت إِصْ »:ِلتُوَما

، َوهَ ُهنَا َوأَْبِصْر يَ  اِت َديَّ
، ي َجْنبِييََدَك َوَضْعَها فِ 

26Een week later waren de 
leerlingen weer bij elkaar en 
Tomas was er nu ook bij. 
Terwijl de deuren gesloten 
waren, kwam Jezus in hun 
midden staan. ‘Ik wens jullie 
vrede!’ zei hij, 27en daarna 
richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg 
je vingers hier en kijk naar 
mijn handen, en leg je hand 
in mijn zij.



Joh. 20:19-31   //   23-19:20  يُوَحنَّا

ْل َر ُمْؤِمن  بَ َوالَ تَُكْن َغيْ 
وَما أََجاَب تُ 28. «ُمْؤِمنًا
ي َرب ِ »:َوقَاَل لَهُ 
قَاَل لَهُ 29. «!َوإِلِهي
ي يَا  َرأَْيتَنِ ألَنَّكَ »:يَُسوعُ 

بَى ُطو! تُوَما آَمْنتَ 
.«اا َولَْم يََروْ ِللَِّذيَن آَمنُو

Wees niet langer ongelovig, 
maar geloof.’ 28Tomas 
antwoordde: ‘Mijn Heer, 
mijn God!’ 29Jezus zei tegen 
hem: ‘Omdat je me gezien 
hebt, geloof je. Gelukkig zijn 
zij die niet zien en toch 
geloven.’



Joh. 20:19-31   //   23-19:20  يُوَحنَّا

ثِيَرةً َوآيَات  أَُخَر كَ 30
اَم تاَلَ َصنََع يَُسوُع قُ  ِميِذِه دَّ
.  هَذا اْلِكتَابِ لَْم تُْكتَْب فِي

ا هِذِه فَقَ 31 ْت ْد ُكتِبَ َوأَمَّ
ُسوَع ُهوَ ِلتُْؤِمنُوا أَنَّ يَ 

، َوِلَكيْ اْلَمِسيُح اْبُن للاِ 
يَاة  ا آَمْنتُْم حَ تَُكوَن لَُكْم إِذَ 

.بِاْسِمهِ 

30Jezus heeft nog veel meer 
wondertekenen voor zijn 
leerlingen gedaan, die niet 
in dit boek staan, 31maar 
deze zijn opgeschreven 
opdat u gelooft dat Jezus de 
messias is, de Zoon van 
God, en opdat u door te 
geloven leeft door zijn 
naam.



Matt 28 : 6 /  6: 28متى

• De engel zei tegen de vrouwen: ‘…….

6Maar hij is hier niet. Want hij 
is opgestaan uit de dood, 
zoals hij gezegd heeft. 

 َوقَاَل فَأََجاَب اْلَمالَك  •
.…»:ِلْلَمْرأَتَْيِن 

نَا،  َم نَّهُ قَاألَ لَْيَس ه َو هه 
!َكَما قَالَ 





ماهي أهداف يسوع بعد قيامته ؟ 
ماذا أراد أن يحقق من خالل ظهوره للتالميذ ؟
De doelen van Jezus na zijn opstanding? 
Wat wilde hij bereiken door zijn uiterlijk 
voor de studenten?

Moedig gelovigen aan en 
vestig hun geloof.

يت تشجيع التالميذ وتثب
.ايمانهم 





•Johannes 20: 27

•Daarna zei hij 
tegen Tomas: ‘Kom, voel 
met je vinger aan mijn 
handen, en voel met je 
hand aan mijn zij. 

•Wees niet langer 
ongelovig, maar geloof!’

27: 20يوحنا •

َك َهاِت إِْصبِعَ »:ث مَّ قَاَل ِلت وَما•
، َوهَ إِلَى ه نَا َوأَْبِصرْ  اِت  يََديَّ

َجْنبِي، يََدَك َوَضْعَها فِي

ْؤِمن  بَْل َوالَ تَُكْن َغْيَر مُ •
.«ُمْؤِمنًا



•Johannes 20: 31

De wonderen in dit boek 
zijn uitgekozen met een 
bedoeling. 

Het gaat erom dat jullie 
geloven dat Jezus 
de messias is, de Zoon van 
God. 

Als je gelooft
in Jezus Christus, krijg je 
het eeuwige leven.

31: 20يوحنا 

ا هِذِه فَقَدْ • ك تِبَْت َوأَمَّ
س وَع ه َو أَنَّ يَ ِلتُْؤِمنُوا

، اْلَمِسيح  اْبن  للاِ 

ْنتُمْ آمَ ك ْم إَِذا َوِلَكْي تَك وَن لَ •
.َحيَاةٌ بِاْسِمهِ 



Korintiers 15:3-4

Luister! Het goede nieuws dat ik jullie 
vroeger verteld heb, heb ik niet zelf bedacht. 

Ik heb het van anderen gehoord. En in 
de heilige boeken is er ook al over 
geschreven. Dit is het goede 
nieuws: Jezus Christus is voor ons gestorven, 
en daardoor worden 
onze zonden vergeven. 4Na zijn dood is 
hij begraven, maar drie dagen later is 
hij opgestaan uit de dood. Ook dat staat al in 
de heilige boeken.

كورنثوس االولى 

15 :3–4

 فِي ْمت  إِلَْيك مْ فَإِنَّنِي َسلَّ 
ِل َما قَبِلْ  : ْيًضات ه  أَنَا أَ األَوَّ

ِل ِمْن أَجْ اتَ مَ أَنَّ اْلَمِسيَح 
، اْلك ت بِ َحَسبَ َخَطايَانَا 

فِي قَامَ أَنَّه  َوأَنَّه  د فَِن، وَ 
َحَسَب اْليَْوِم الثَّاِلثِ 

اْلك ت ِب،



Lucas 24: 27

En Jezus legde hun uit 
wat er over hem in 
de heilige boeken 
stond. 

Hij begon bij de boeken 
van Mozes en al de 
profeten.

27: 24لوقا 

وَسى َومِ ث مَّ اْبتََدأَ مِ  ْن ْن م 
َما اِء ي فَس ِ َجِميعِ األَْنبِيَ  ر  لَه 
ْختَ  وَر اْلم  ةَ األ م  صَّ

(أي بيسوع ) بِِه 

.ت بِ فِي َجِميعِ اْلك  





Romeinen 10 : 17

Zo is dan het geloof uit het 
gehoor, en het gehoor 

door het Woord Gods. sv

17: 10رسالة رومية 

َخبَر  َخبَِر، َوالْ إِذًا اإِليَمان  بِالْ •
.بَِكِلَمِة للاِ 





Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen Enta adhiemoen nr 3 Ar/NL

Bahroe mahabbatiel 19

Kinderlied KO 304 - van Australië tot Sicilië

Kinderen naar bijbelklas

Zingen Al massieh qaam 68

Open gebed

Schriftlezing Johannes 20: 19 – 32

Verkondiging Walid (vertaling door Samer)

l Zingen Jezus alleen / Hij is de Rots (medley Sela)

Collecte ICF – OASE

Kinderen komen terug uit de bijbelklas
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Wat doen we
Evangelisatie op straat



En zingen op straat



De doopdienst van
Sahand,Rana en Amr



Inzet voor asielzoekers omgeving Amersfoort 
en  Leusden en ook in Huizen en Zeist AZCs



Taal Les in Oase



Elke zondag een mooie dienst (dat alles meewerkt)  
-





Samen zingen AR en NL



Dat bijna elke zondag nieuwe mensen naar Oase 
komen



Dat velen de streaming via Youtube volgen en de 
andere online activiteiten . 



Waar is aandacht voor nodig

• Chauffeurs

• Kinderwerkers

• Meezingen en evangeliseren

• Piano spelen of iets anders..

• Doe je mee? 

Of 

• wil/kan je iets anders? 

• Graag bellen of appen – Walid 0687506617



Orde van dienst

l Kinderen komen terug uit de bijbelklas

Zingen Groot is uw trouw – Opw. 123

Zegen                               

Mededeling kerkenraad
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BIDDEN  KAN NU

Als iemand van u 

het moeilijk heeft,

laat hij bidden;

is hij vrolijk, 

laat hij een loflied zingen.

En bid voor elkaar…

Jacobus 5 gebedsteam na de ochtenddienst

Wil je samen 

bidden of danken? 

Wij ook. Na de dienst 

achterin bij de trap.




