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Thema Geloof is wetenschap (Pnr. 1298) Johannes 20: 24-31 
Uitgesproken 19 april 2009 in de Adventskerk te Assen 
 
U luistert naar: een morgendienst in de Adventskerk te Assen op de zondag na 
Pasen. Het verhaal van Thomas stond op het rooster. In iets andere vorm werd   
de preek gehouden op Paasmorgen in het Open Hof te Kampen. 
 
Organist Peter Siebesma 
 
 
Orde van de dienst: 
 
Intrede 
 
Toenadering v. Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien, - 

a. zie ons hier staan 
v. wij die van U hebben gehoord, - 
a. hoor Gij ons aan 
v. Uw Naam is dat Gij mensen helpt, - 
a. wees onze hulp 
v. en dat Gij alles hebt gemaakt, - 
a. maak alles nieuw 
v. en dat Gij ons bij name kent, - 
a. leer ons U kennen 
v. die Bron van leven wordt genoemd, - 
a. doe ons weer leven 
v. die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - 
a. wees hier aanwezig 

 
Zingen Psalm 66:: 1 en 2 

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
2 Komt, ziet nu de geduchte werken 
die God aan mensen heeft gedaan: 
Hij stelde aan de waatren perken, 
droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog. 

 
Gebed om ontferming 

v. …………………………………………………. 
v. Laat ons de Heer om ontferming 
aanroepen………………………....……. 
    en daarom zingen wij: 
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Glorialied Gezang 257 

1 Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

 
Gesprekje met de kinderen waarna ze naar de nevendienst gaan met het licht 
van paaskaars 
 
De Heilige Schrift 
 
Groet v. De Heer zal bij u zijn 

 a. De Heer zal u bewaren 
 
Gebed van de zondag 
 v.…………………….   
 a. Amen 
 
Schriftlezing Hebreeën 11: 1-3 

1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het 
bewijs der dingen, die men niet ziet. 2 Want door dit (geloof) is 
aan de ouden een getuigenis gegeven.  
3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods 
tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het 
waarneembare. 

 
Zingen Psalm 124: 3 en 4 

3 Lof Hem die ons ter dood niet overgaf, 
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. 
De vogelaar, die ons geen vrede liet, 
wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af: 
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 
 
4 Die onze boeien slaakt, het is de HEER. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de HEER, 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen   Geloof is wetenschap  

 3 van 5 

die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 
 
Schriftlezing Johannes 20: 24 - 31  

24 En Tomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met 
hen, toen Jezus daar kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden 
tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: 
Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn 
vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in 
zijn zijde, zal ik geenszins geloven.  
26 En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en 
Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en 
Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! 27 Daarna zeide Hij 
tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw 
hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar 
gelovig. 28 Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en 
mijn God! 29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt 
gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.  
30 Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner 
discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31 maar 
deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, 
de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn 
naam. 

 
Zingen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Preek  
 
Zingen Gezang 479 

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2 Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
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't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
de kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 met het voorbedenboek 
 
Gebeden en gaven  
 
Voorbeden v. ............................................................... 
 (na iedere bede):  
 zo bidden en zingen wij allen tezamen: 
 
 
 
 
  
 Stil gebed  
 
Allen: Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, 
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, 
want van U  is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot  in eeuwigheid.  
Amen. 

 
Inzameling van de gaven 

1e rondgang voor de diaconie 
2e rondgang voor JOP, de Jongeren Organisatie van de PKN 

 
Zingen Gezang 291 

1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 
2 Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
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zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemdlingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 

 
Wegzending en Zegen 
 v…………………………….. 
 a.     
 
 


