Dienst op 19 mei 2019, ongelovige Thomas, RemDo
Voorbereiding
Orgelspel
Welkom
aansteken paaskaars
tekst na het aansteken:
En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen.
stilte
Aanroeping en inkeer
Votum en Groet
Zingen: 287: 1, 2, 5
Gebed
Zingen: 834
Horen en verstaan
Inleiding op het thema
Gebed om de Geest gezongen:

324 Wat vrolijk over u geschreven staat

Lezing: Johannes 20: 19-29
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!’ 20Na deze woorden toonde hij
hun zijn handen en zijn zijde. 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. 23Als 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. 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.’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. 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.’
Zingen 323 Hoor. Maar ik kan niet horen.
Overweging, Stilte, Orgelspel
Gebeden en gaven
Gelegenheid tot het noemen van gebedsintenties
Voorbede, stil gebed en Onze Vader (ieder op de manier zoals die dat gewend is)

Collecte
Uitzending en zegen
Zingen: 695: 1, 2, 5 Heer raak mij aan met uw adem
Uitzending en zegen beantwoord met een gezongen amen
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