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Tweeling van
geloof en twijfel

Corinne Vonaesch: 
Thomas



orgelspel

verwelkoming door de ouderling

aanvangslied: [allen gaan staan]
645, ‘Zing ten hemel toe’ 
coupletten: 1, 2



stilte, bemoediging en drempelgebed: 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: Gezegend Gij, 
 die de morgen ontbood
 en het licht hebt geroepen!
allen: Dat wij leven in uw licht!
v: Die de weg van uw Zoon 
 hebt bekroond met uw liefde:
allen: Dat wij leven in uw licht!



v: Lijf ons in in zijn leven, 
 maak ons tot één lichaam:
allen: Dat wij leven in uw licht!
v: Geef ons oog voor elkaar
   en zicht op uw Rijk:
allen: Dat wij leven in uw licht!
v: en met Christus opstaan
allen: Amen!  

[allen gaan zitten]



psalm van de zondag: 
psalm 81, ‘Jubel God ter eer’
1 allen, 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen

gebed om ontferming, 
beantwoord door lied 367d:



glorialied [staande] 
643, ‘Zing nu de Heer! Hij zag ons aan’ 
coupletten: 1, 2, 5, 8, 9

gebed van deze zondag

 

kinderen gaan naar de nevendienst



schriftlezing: Johannes 20:19-29
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leer-
lingen 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 uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 
22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de 
heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn 
ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’



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 vin-
gers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal 
ik het geloven.’ 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 vre-
de!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vin-
gers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. 
Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28 Tomas antwoord-



de: ‘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.’

zingen:
644, ‘Terwijl wij Hem bewenen’



schriftlezing: I Petrus 2: 1-5a
1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en hui-
chelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pas-
geboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, op-
dat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch 
ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de 
levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door 
God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf 
als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelij-
ke tempel.



zingen:
psalm 131, ‘O Heer, er is geen trots in mij’

UITLEG EN VERKONDIGING 



zingen:
908, ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’
coupletten: 1, 3, 5, 7

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

inzameling van de gaven voor 
 1. kerk 
 2. PKN eredienst en kerkmuziek

kinderen komen terug



lied met kinderen: 
218, ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
1 allen, 2 allen, 3 vrouwen en kinderen, 4 mannen, 5 allen

zingen
870: ‘Heilige God, geprezen zij uw komst’
coupletten: 1, 2, 7, 8

zending en zegen

orgelspel



VOLGENDE DIENST:
Zondag 4 mei, 10 uur, Pro Rege 

ds Rian Veldman

MEDEDELINGEN:
• Na deze dienst is er achter in de kerk koffie/thee/limonade.
• Zaterdag 3 mei: wandeling in park Schoonoord en bezoek 
aan het Natuurhistorisch Museum, georganiseerd door werk-
groep Duurzaamheid. Verzamelen om 11.30 uur aan Westzee-
dijk hoek Kievitslaan. Opgeven bij Tea Knijff, Janny Korpers-
hoek of Albert Taco Molenaar. Zie ook Caleidoscoop van april.


