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Zondag 11 april 2021 – Livestream https://youtu.be/rLsTUfUXUjE 
 

“Wat is geloof?” 
 

voorganger: Ds. Edwin de Jong   muziek:  Peter Maat 
       zang:  Gerard Mouwen
 
Lied Opwekking 670 – Op Hem rust mijn geloof 
 
Lied Hemelhoog 523 – Ik geloof in God de Vader 
 
Lied Gezang 477 – Geest van hierboven 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten:  
1ste Butterfly Way 
2de Koningskerk 
 
Lied Opwekking 797 – U roept ons samen 
 
Moment van voorbereiding 
 
Votum en Groet 
 
Lied Weerklank 439 – Heer, U bent mijn leven 
 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
U woord is het pad de weg waarop ik ga, 
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk 
 
Gebed om schuldvergeving en verkondiging van Gods genade 
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Kindermoment 
 
Maandtekst Mattheüs 28:6: 
Hij is hier niet, want Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. 
 
Lied Hemelhoog 207 – Weet je dat de lente komt 
 
Gebed om de heilige Geest bij de opening van de Bijbel 
 
Bijbellezing Johannes 20 : 24 – 31  
 
24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25 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.’ 26 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, 27 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.’ 28 
Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. 
Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 
30 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31 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. 
 
Verkondiging Wat is geloof? 
 
Het gaat over Thomas, die eerst niet gelooft, maar daarna wel. Maar wat betekent dat: wel of niet geloven? 
En hoe wordt dat zichtbaar in het leven? 
 
Lied Opwekking 687 – Heer, wij mij Uw weg 
 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 
Voorbeden en dankgebed 
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Lied Evangelische Liedbundel 279 – Wij blijven geloven 
 
Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan voor ons heeft, 
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
 
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden, 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal 
om buiten onszelf voor de ander te leven: 
ons kleine begin van Zijn groot ideaal. 
 
Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt. 
En 't morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 
 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied Gezang 291 – Nooit kan ’t geloof te veel verwachten 
 


