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De zang wordt verzorgd door enkele gemeenteleden 

 

Woord van welkom en mededelingen ouderling van dienst. 
De kaarsen worden aangestoken. U kunt ook thuis een kaars aansteken. 
 
Intochtslied   Lied 119:7 
    Open mijn oog, zodat het helder ziet 

 
Votum: Ook dit samenzijn op afstand is in de Naam van Hem 
Die scheppend voortgaat naar zijn Rijk. 
Van zijn Zoon, die ons liefheeft en 
Van zijn Heilige Geest, die ons troost in bange tijden. Amen. 
 
Groet: Vrede zij u thuis en hier. [Amen]. 
(Naar Johannes 20:19, 21 en 26). 
 
Klein Gloria   Lied 195 
 
Gebed om inkeer 
 
Zingen    Lied 644:1 
   Is Hij aan ons verschenen in zijn verheerlijking 

 
Ter overweging: de woorden van Lied 636:2 
Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
komt door gesloten deuren heen, 
biedt aan de woede beide wangen, 
breekt harten harder dan een steen. 
Liefde kan legers overwinnen, 
springt hoger dan de hoogste muur, 
blust, door de vijand te beminnen, 
haarden van hoog oplaaiend vuur. 
 
Zingen    Lied 644:2 
    Komt Hij door dichte deuren 

 
Leefregel: Joh. 20:19-23 ook wel genoemd Klein Pinksteren 
Door de lector 
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!’ 20  Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij 
omdat ze de Heer zagen. 21  Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uit-
gezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22  Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heili-
ge Geest. 23  Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan 
zijn ze niet vergeven.’ 
 
Zingen    Lied 942:1 en 2 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest de voorganger bidt: Couplet 3 van lied 942 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 



wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Lezing: Johannes 20:24 en 25 Door de lector 
24  Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25  Toen 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.’ 
 
Zingen    Lied 620:1, 6 en 7 
    7: ’t Bericht werd Thomas ook gedaan 

 
Lezing: Johannes 20:26 tm 31 Door de lector 
26  Een 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, 27  en daarna richtte 
hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet 
langer ongelovig, maar geloof.’ 28  Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29  Jezus zei tegen 
hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 30  Jezus 
heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31  maar 
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. 
 
Zingen    Lied 620:8 en 9 
    8: en twijfel niet, geloof in Mij 

 
Verkondiging 
Tekst: Joh. 20:29b Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven 
 
Zingen    Lied 620:10 en 12 
    10: zalig wie niet getwijfeld heeft 

 
GEBEDEN 
Dankgebed 
Voorbeden  
Zingen (kort voorspel)  Lied 833 
Tijdens een zacht tussenpel van het orgel kunnen wij in stilte bidden 
Wij zingen nogmaals  Lied 833 
Nadat het orgel zwijgt bidden wij het Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemelen is, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel zo 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 boze, 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Slotlied   Lied 362:1 en 3 
    3: dat wij niet in vertwijfeling verzinken 

 
Levenszending en zegen 
Laat u zegenen door de Koning der eeuwen, 
de Onvergankelijke, Onzichtbare en Enige God, 
Hem zij de eer en de glorie 
tot in alle eeuwigheid. Amen 
 


