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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondkerk 
Mei 1984 
Schriftlezingen, | Johannes 20: 24-31 
Tekst: Johannes 20: 24a 
 
Orde van dienst: 
 
Verontschuldiging voor de late aanvang van de dienst 
 
Orgelspel 
 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 118: 1 en 7 

1 
Laat ieder 's Heeren goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen; "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
 
7 
De Heer' is mij tot hulp en sterkte: 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
Van hulp en heil, ons aangebracht; 
Daar zingt men blij, met dankbre psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht." 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 68: 17 

17 Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Schriftlezing 
 



 2 van 3 

Johannes 20: 24-31 
24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar 
kwam. 
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide 
tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het 
teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus 
kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! 
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw 
hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. 
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, 
die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. 
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen 
gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; 
31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en 
opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. 

 
Gebed 
 
Zingen Gezang 223 

1 Als ik Hem maar kenne, 
Hem de mijne weet, 
als mijn hart zich Hem gewenne, 
nimmermeer zijn trouw vergeet, 
vrees ik niet voor lijden, 
voel slechts deemoed, liefde en verblijden. 
 
2 Alles laat ik varen, 
waar Hij mij behoort. 
Als een pelgrim door gevaren 
trek ik met mijn Heiland voort. 
Nu gaan al mijn wensen 
boven 't licht en bont gewoel der mensen. 
 
3 Waar ik Hem mag leven 
is mijn vaderland. 
Elke gave, mij gegeven, 
valt als erfdeel in mijn hand. 
Broeders, lang verloren, 
vind ik in zijn jongeren herboren. 

 
Prediking 
 
Dankgebed in het onze Vader 
 
Zingen Psalm 25: 7 

7 Gods verborgen omgang vinden 
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Zielen, waar Zijn vrees in woont. 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreeverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet, 
Voeren uit der bozen netten. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


