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Lof in de Hof dienst
"Is je deur nog op slot?"

Voorganger: Kees Stan

Welkom door de ouderling van dienst
Lied

Opwekking 723

Kom, volk van de verrezen Heer

Votum en groet
Lied

Opwekking 553

Laat het feest zijn in de huizen

Lied

HIilsong United

Oceans

Gebed om het licht van de Heilige Geest
Lied

Opwekking 334

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

Lied

Mozaïek Worship

Onze schuilplaats is God

Lezing en Verkondiging
19 Op

Johannes 20: 19-31

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!’ 20 Na deze woorden
toonde hij hun zijn hnden en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de
Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus; ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen
heen en zei: Ontvang de de Heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden
vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet
vergeven.’
24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekend ‘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
zien 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 zicht tot
Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk nar 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.

Lied

Heer, U bent mijn leven

Lied Opwekking 429

God wijst mij de weg

Gebeden, dank- en voorbeden
Lied

Opwekking Kids 4

Zit je deur nog op slot?

Zegenbede
Lied

LZ7

This little light of mine

