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Beloken Pasen  – 2e Zondag van Pasen 

Caravaggio [1571-1610]  

“… en daarna richtte Jezus 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.’ “  

[Johannes 20,27]  

voorganger:  ds.Harry Tacken 
ambtsdrager:  Ivon Withaar 
organist:  Ton Akkermans 
koster:  Saskia Kuiper 
geluid:   Patrick Ooms 



Voorbereiding 

Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 

Openingslied: 81: 1 en 9 ~ Jubel God ter eer 
we gaan staan 

1. Jubel God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 
Juich voor Israëls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 

9. Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 

Bemoediging en drempelgebed 
V: Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V: Op U is ons hart gericht, 
 op U die ons maakte en riep tot gerechtigheid  
 door Jezus Christus, onze Heer...... 
 A: AMEN 

we gaan zitten 

Kindertijd 

Kyriëgebed 

Loflied: 305: 1 ~ Alle eer en alle glorie 
  

1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

Woord 

Groet 
V: De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 

Gebed bij de opening van de Schrift 



Eerste lezing: Jesaja 26: 1-13 

Op die dag zal in Juda dit lied klinken: 
‘Wij hebben een sterke stad, 
de HEER biedt ons redding 
als een wal, als een muur. 
Open de poorten, 
opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, 
het volk van uw getrouwen. 
De standvastige is veilig bij u, 
vrede is er voor wie op u vertrouwt. 
Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, 
want de HEER is een rots sinds mensenheugenis. 
Hij haalt neer wie in de hoogte leven 
en veilig in hun onneembare vesting wonen. 
Hij brengt zelf hun stad ten val, 
hij maakt haar met de grond gelijk, 
niets laat hij van haar heel. 
Dan wordt ze onder de voet gelopen, 
vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.’ 
U effent het pad voor de rechtvaardige, 
u baant voor hem een rechte weg. 
Ook wij verlaten ons op u, HEER: 
wij gaan de paden van uw recht. 
Wij richten ons op uw naam, 
naar u gaat ons verlangen uit. 
Reikhalzend kijk ik naar u uit, 
zelfs ’s nachts verlang ik naar u. 
Wanneer u een oordeel over de wereld velt, 
zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren. 
Maar niet de goddeloze: al wordt hij gespaard, 
gerechtigheid zal hij nooit leren. 
In het land van het recht doet hij slechts onrecht; 
de macht van de HEER merkt hij niet op. 
HEER, uw opgeheven hand ziet hij niet. 
Laat hem dan tot zijn schande zien 
hoe u ijvert voor uw volk, 
hoe het vuur uw vijand verteert. 
HEER, geef ons vrede, 
alles wat wij deden, hebt u voor ons gedaan. 
HEER, onze God, 
andere heren hebben ons in hun macht gehad, 
maar alleen uw naam zullen wij prijzen. 



Lied: 111: 1 en 2 ~ Van ganser harte loof ik Hem 

1. Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
de Heer in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 

2. Zijn doen is louter majesteit, 
zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 

Tweede lezing: Johannes 20,19-31 

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!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De 
leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! 
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over 
hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn 
ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 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.’ 
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.  

Lied: 620: 6, 7 en 8 ~ Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt 

6. Aan de discipelen bijeen 
was 't Christus zelve die verscheen 
en vrede wenste als voorheen. 
Halleluja. 

7. 't Bericht werd Thomas ook gedaan. 
Hij hoorde het vol twijfel aan 
dat Jezus zou zijn opgestaan. 
Halleluja. 

8. Zie, Thomas, mijn doorboorde zij, 
mijn handen, voeten allebei, 
en twijfel niet, geloof in Mij. 
Halleluja. 

Uitleg en verkondiging 

Muziek 



Lied: ‘Niet zien en toch geloven’ – vers 1 en 2 
melodie lied 910 ~ Soms groet een licht van vreugde 

1. 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! 

2. 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, 
maar wijs door scha en schande 
geloven dat Gij leeft! 

Antwoord 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader 

Mededelingen 

Op weg 

Lied om van hier te gaan: 642: 1, 2 en 3 ~ Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
we gaan staan 

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

2. Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over 't ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

3. Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 

 

Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 

Inzameling van de gaven 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie. 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk 
De tweede collecte is voor de eigen kerk.  
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk 

Agenda 
11 april  Om 20:00 is er een digitaal O’Café. Via de app volgen de inloggegevens. Ben je   
  tussen de 25-45 jaar dan ben je van harte welkom! Meer info bij Dorien via   

 jeugdouderling@pkn-oisterwijk.nl 

De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website www.pkn-oisterwijk.nl 
Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl 
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http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

