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Lied 885 Groot is uw trouw, o Heer

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING FS

Intochtslied staande 634 U zij de glorie

Stil gebed staande

Bemoediging en groet staande

Lied staande 195 Klein gloria

Lied 886 Abba, Vader

‘Jouw naam’
Gebed om ontferming
Lied 23b:1,5 De Heer is mijn herder

DIENST VAN HET WOORD JAA

Gebed om de Heilige Geest
>>> de kinderen van vier tot twaalf jaar mogen naar de kindernevendienst

Schriftlezing lector Johannes 20:24-29
Lied 620:6 t/m10 Aan de discipelen bijeen

Preek Johannes 20:29b
Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.

Lied 169 Zingende Gezegend
Niet zien en toch geloven

>>> de kinderen, die aanwezig willen zijn bij het noemen van de namen
kunnen worden opgehaald uit kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN FS

Gedachtenis van hen die ons zijn voorgegaan
   We noemen de namen FS & JAA

   Stiltemoment staande, de klokken luiden

   Orgelspel
Wo hin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken? Frans Schubert

   Slotwoorden van vertrouwen
Lied 727:1,10 Voor alle heiligen in de heerlijkheid

Afkondigingen van overlijden staande

Lied staande 338 Hemelhoog
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Dank- en voorbeden
Gaven
>>> de kinderen van de nevendienst komen in de kerkzaal
>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald

Lied staande   416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen staande



Johannes 20:24-29

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, 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.’



Jouw Naam 

Jouw naam roept beelden in ons wakker 

We zien je zitten, zien je gaan 

Al wordt jouw stem in ons wat zwakker 

En wordt het kleurenbeeld wat vlakker 

Jij hoort nog steeds bij ons bestaan 

 

Hoor ik je naam, dan zal ik weten 

Dat jij nog altijd iemand bent 

De klank ervan is niet versleten 

Jouw leven is nog niet vergeten 

Je wordt genoemd en bent gekend 

Je was verweven met ons leven 

De dood heeft ons uiteen gejaagd 

Toch is ons iets van troost gegeven 

Jouw naam staat in de hand geschreven 

Van Hem die mensen verder draagt. 


