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Om te beginnen

Welkom door ouderling, en mededelingen.

Aanvangslied: LB 287:1,2,5 “rond het licht dat 
leven doet”

Kyrie: gebed om Gods ontferming, besloten met 
het zingen van: LB 281:1,2,7,8.

Glorialied: LB 632:1 en 3 “Dit is de dag die de 
Heer heeft gemaakt”





Bij  de paaskaars

Christus, Jij bent het licht in ons leven.

Levende vlam, doof niet meer uit.

Want in jouw licht zien wij elkaar.
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Bemoediging en vredegroet

voorg: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT 

HEEFT
voorg: Hij is trouw, waardevol zijn wij in 

zijn ogen;
allen : HEER – NAAR U VERLANGEN WIJ.
voorg: De Heer is waarlijk opgestaan !
allen:   En ik met Hem !
voorg: Vrede van Christus voor jou!
allen : VREDE VAN CHRISTUS MET ONS 

ALLEN. 
voorg: De kracht van zijn Geest zal nieuw 

leven in je wekken.
allen : HEER, VERNIEUW UW SCHEPPING. 

AMEN
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Glorialied: LB 632:1 en 3 “Dit is de dag”



Glorialied: LB 632:1 en 3 “Dit is de dag”



Glorialied: LB 632:1 en 3 “Dit is de dag”



Glorialied: LB 632:1 en 3 “Dit is de dag”





Rondom het woord

Gebed om de Geest bij de Schriftlezing
Moment voor de kinderen: Willeke Mateman
1e lezing: Jesaja 43:1-5a
zingen: LB 275:1,2,3,5
2e lezing: Johannes 20:19, 24-31 
Zingen: “Niet zien en toch geloven” - Lied 169 uit 
Zingende Gezegend, van A.F. Troost) melodie LB 
562 “Ik wil mij gaan vertroosten” 
Spelbewerking: “Thomas de twijfelaar”
Zingen: LB 633:1,3,4,5.
Korte overweging: “Geloof en je zult zien”
Lied: LB 27a “De Heer is mijn licht” (Iona)
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1e lezing: Jesaja 43:1-5a

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, 
Jakob, die jou vormde, Israël: 
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik 
heb je bij je naam geroepen, je bent van 
mij! Moet je door het water gaan – ik ben bij 
je; of door rivieren – je wordt niet 
meegesleurd. Moet je door het vuur gaan –
het zal je niet verteren, de vlammen zullen 
je niet verschroeien. Want ik, de HEER, ben 
je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor 
jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba
ruil ik in tegen jou. 



1e lezing: Jesaja 43:1-5a

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo 
waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik 
de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle 
volken om jou te behouden. Wees niet bang, 
want ik ben bij je.
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2e lezing: Johannes 20:19, 24-31 

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!’



2e lezing: Johannes 20:19, 24-31 

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 
‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 
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.’ 
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, 

.



2e lezing: Johannes 20:19, 24-31 

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.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn 
God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien 
hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en 
toch geloven.’ Jezus heeft nog veel meer 
wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die 
niet in dit boek staan, 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: “Niet zien en toch geloven”  

Niet zien en toch geloven -
o God, als Gij mij helpt, dan zal ik toch U loven,  
hoezeer ik overstelpt door allerhande plagen,  
door twijfel en verdriet, 
naar het waarom blijf vragen -
toch zing ik U dit lied! 

Niet zien en toch geloven:  
vertrouwend verdergaan, 
niet horend, als een dove,  
niet ziende blind, voortaan, 
niet reikend met mijn handen  
naar meer dan Gij mij geeft, 



Zingen: “Niet zien en toch geloven”  

maar wijs door scha en schande  
geloven dat Gij leeft! 

Niet zien en toch geloven -
uw dag komt naderbij! 
De oren van de dove  ontsluit en opent Gij! 
En al wie in den blinde  op U alleen vertrouwt, 
zal eenmaal ondervinden  
dat wie gelooft, aanschouwt!





Spelbewerking: “Thomas de twijfelaar”  
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Korte overweging: “Geloof en je zult zien”  
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1 Als de kwade machten mij besluipen, 
als mijn lijf en leden zijn bedreigd,
vijanden staan klaar om te overwinnen.
Kijk ze vallen, languit! Refrein: De Heer is
mijn licht…

2 Trok een leger tegen mij ten strijde,
dan nog zou ik leven zonder vrees.
Oorlog tegen mij? In de razernij
zal ik bij hem veilig zijn! Refrein: De Heer
is mijn licht…



Lied: LB 27a “De Heer is mijn licht” (Iona)  

3 Eén ding zal mijn ziel het meest verlangen:
altijd mogen wonen in Gods huis;
elke dag opnieuw open voor zijn schoonheid,
als ik Hem daar ontmoet. Refrein: De Heer is
mijn licht…

4 Komt het kwaad, dan zal Hij mij beschermen,
laat mij schuilen, zet mij op een rots.
Ik sta in mijn kracht, boven alle dreiging
en ik juich en ik zing: Refrein: De Heer is mijn
licht…





Gebeden, gaven en zegen

Gebeden met acclamatie LB 368.f

Lied van de week: “10.000 redenen”, van Sela.
https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q

Collecte

Slotlied: LB 416:1-4 “Ga met God en Hij zal met je 
zijn”

Wegzending en zegen

Zegen
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Collecte   

1e collecte:  De collecte is 
bedoeld voor de 
belangrijkste kostenposten. 
Deze zijnde opleidingen voor 
de schuldhulpmaatjes en de 
jaarlijkse bijdrage aan de 
landelijke Stichting voor 
ondersteuning en 
begeleiding.

2e collecte: Diaconie
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