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Muziek (melodie Psalm 139)
Welkom
Stilte
Bemoediging
Tekst: Licht dat ons aanstoot in de morgen
Muziek (melodie Lied 601)
Lezing: Johannes 20: 19-29
Overweging
Muziek
Voorbeden, stilte, Onze Vader
Lied 642: 1, 2 en 8
Zegen
Muziek
***
Johannes 20: 19-29
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Laat op die dag, de eerste na de sabbat, waren de leerlingen bij elkaar.
De deuren waren gesloten uit vrees voor de Judeeërs.
Toen kwam Jezus, hij ging in hun midden staan
en zei tegen hen:
Vrede voor jullie!
Terwijl hij dit zei, toonde hij hun zijn handen en zijn zij.
De leerlingen waren vol blijdschap
toen ze de Heer zagen.
Hij zei opnieuw tegen hen:
Vrede voor jullie!
Zoals de Vader mij heeft gezonden,
zo stuur ik ook jullie.
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Terwijl hij dit zei, blies hij op hen en zei tegen hen:
Ontvang heilige Geest!
Wie jullie maar de zonden vergeven,
die zijn ze vergeven;
en wie je ze laat houden,
die houden ze.
Maar Thomas, één van de Twaalf,
die Didymus (‘Tweeling’) genoemd wordt,
was niet bij hen toen Jezus daar kwam.
De andere leerlingen zeiden tegen hem:
Wij hebben de Heer gezíen!
Maar hij zei tegen hen:
Als ik in zijn handen niet de wond van de spijkers zie
en mijn vinger niet op de wond van de spijkers leg
en mijn hand niet op zijn zij leg,
dan zal ik niet vertrouwen.
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer daarbinnen,
Thomas was bij hen.
En Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren,
hij ging in hun midden staan en zei:
Vrede voor jullie!
Daarop zei hij tegen Thomas:
Kom met je vinger, zie mijn handen,
kom met je hand, leg hem op mijn zij;
en wees niet zonder vertrouwen, maar vertrouw.
Thomas antwoordde hem:
Mijn Heer, mijn God!
Jezus zei tegen hem:
Omdat je mij gezien hebt, heb je vertrouwd?
Gelukkig zij, die niet zien – en vertrouwen.

