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2e zondag van Pasen – Quasi modo geniti 
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de kleur van deze zondag is wit   
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In deze dienst wordt de doop bediend aan Anna Laura Lucia Vernhout en 
Dingeman Hendrik Adriaan Legemate. 
 
 

 
 

- klokgelui vooraf: 2, 4, 5, 2, 3, 4  Grote drieklank | Veni Creator 

- orgelspel: Praeludium en Fuga G    BWV 541 – J.S. Bach  

- welkom en korte afkondiging door de ouderling van dienst; stil gebed 

VOORBEREIDING 
gemeente gaat staan 

- intochtslied: gezang 644: 1, 2, 3 

- bemoediging v Onze hulp in de Naam van de Heer, 
 g Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

- drempelgebed v Barmhartige God, - - - 
  - - - door Jezus Christus, onze Heer. 
 g Amen.  

- zondagspsalm psalm 81: 1, 2, 3, 4 
gemeente gaat zitten 

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld,  
besloten met kyrië en gloria (gezang 299e) 

DIENST VAN HET WOORD 

- groet v De Heer zal bij u zijn! 
 g De Heer zal u bewaren! 

- gebed bij de opening van het Woord  

- lezing O.T.: Genesis 8, 6-14 (NBV) 

6
 Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark 

had aangebracht open 
7
 en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer 

vliegen totdat de aarde droog was. 
8
 Vervolgens liet hij een duif los om te 

zien of het water op het land verder gedaald was. 
9
 Maar de duif kon 

nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam 
bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak 
zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. 

10
 Hij wachtte 

nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. 
11

 Tegen de avond 
kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist 
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Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. 
12

 Weer wachtte hij 
zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij 
hem terug. 

13
 In het zeshonderdeerste jaar, op de eerste dag van de eerste 

maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak 
van de ark open en keek rond – de aarde was drooggevallen. 

14
 Op de 

zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog. 

- gezang 350: 1, 2, 3, 4 
gemeente gaat staan 

- lezing N.T.: Johannes 20, 19-31 (NBV) 

19
 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij 

elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. 
Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 

20
 Na deze 

woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij 
omdat ze de Heer zagen. 

21
 Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! 

Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 
22

 Na deze 
woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang 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 is Didymus, ‘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 
op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ 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 in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen 

verricht, 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 leven ontvangt door zijn naam. 

- lofprijzing v  Lof zij U, Christus 
  g  in eeuwigheid, amen.  

 

gemeente gaat zitten 
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- uitleg en verkondiging 

Johannes 20, 19-29  Genesis 8, 6-14 
Doop Anna Laura Lucia Vernhout en Dingeman Hendrik Adriaan Legemate 
 
Vrede zij met jullie. Met die woorden begroet Jezus op de avond van Pasen 
zijn leerlingen, als hij overigens door gesloten deuren hen ontmoet. In de 
eerste plaats valt op wat er niet staat. Er staat weinig over hoe de leerlingen 
zich voelden nadat ze toch (mag je aannemen) bericht hebben gekregen van 
Petrus en de leerling waarvan Jezus zoveel hield en last but not least van 
Maria van Magdala. Bericht dat Jezus leefde. Is dat nieuws te groot? Kunnen 
we dat niet bevatten? Dat Hij leeft. Geldt dat misschien ook voor ons. Ons tot 
wie aan het slot van dit gedeelte gezegd wordt: gelukkig zijn zij die niet zien 
en toch geloven. Want letterlijk zien wij de levende Heer niet en dus blijkt het 
lastig om te geloven dat Hij leeft.  
Wij sluiten ons liever op in onze eigen ervaringen, wat we menen te weten van 
de wereld. In wat wij meemaken staan doden niet op maar blijven dood. Met 
alle pijn en verdriet vandien.  Zo makkelijk is dat leven niet. Zeker deze 
weken, maanden als, nu we te maken hebben met een oorlog aan de grenzen 
van Europa en helaas weer eens blijkt tot wat voor ellende juist mensen in 
staat zijn. Hoezo vrede zij met jullie? Onze ervaringen zijn momenteel niet zo 
hooggestemd. En wat geef je als ouders dan aan je pasgeboren kinderen 
door. Waar je zo blij mee bent, die je leven zoveel glans geven. Ga je dan 
maar achter gesloten deuren zitten, uit angst voor de wereld. Zoals  je soms 
het gevoel krijgt dat kinderen van nu prinsen en prinsesjes zijn, alles draait om 
hen en ook maar de geringste tegenslag moet buitengesloten. Een beetje pijn 
is al verschrikkelijk. Toch maar even tegen onze doopouders: helaas jullie 
kinderen zijn sterfelijk, ze zijn niet volmaakt, ze zullen bovendien soms pijn 
lijden en het is niet verstandig ze op te sluiten achter schermen van veiligheid. 
Ik zou bijna zeggen laat ze af en toe maar lekker huilen. Ernstiger: wij kunnen 
onszelf niet uit angst voor wat er in de wereld gebeurt opsluiten in een bubbel 
van eigen geluk. Hoe kenmerkend dat Jezus juist die muren van angst 
doorbreekt. Let wel. De angst van de leerlingen is voor ‘de Joden’ en juist dat 
is een angst die niet bepaald in alle opzichten terecht is. Het evangelie van 
Johannes bedoelt met ‘de Joden’ niet het volk (dat moet gezegd blijven 
worden om uitlatingen van antisemitisme ook in ons land vooral geen ruimte te 
geven). Het gaat om een groepje Joodse leiders maar juist zij bleken rond het 
proces van Jezus helemaal niet zoveel macht te hebben. Ik zeg dat om 
duidelijk te maken dat angsten vaak heel irrationeel zijn. Het lijkt wel of de 
angst de leerlingen meer in de greep heeft dan de boodschap dat de Heer 
leeft. Dat lijkt me een belangrijke les voor ons, voor onze kinderen. En dan 
komt Jezus van buiten binnen en zegt: vrede met jullie.  
Dat is niet een gewone groet. Dat hoor je weleens. Zo van sjalom aleichem. 
Misschien iets exacter: het is wel een gewone groet maar hij krijgt hier een 
veel diepere betekenis. Vrede met jullie. Dat brengt hij in de angst van zijn 
leerlingen, hun ongeloof. Vrede. Dat de wapens zwijgen, het stil wordt in 
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Mariopoel en de lente zichtbaar wordt en mensen over grenzen heen, door 
gesloten deuren elkaar liefhebben. Maar of wij daar nog in geloven? 
Hoor ook het verhaal van Noach. Als er iemand in zijn eigen bubbel zat 
opgesloten dan was hij het. Zijn deuren waren goed gesloten en over de 
wereld die hij kende ging een storm zonder weerga. Alles ging onder. Maar 
Noach zat veilig in de ark. De ark is vaak gezien als beeld voor de kerk. Hier 
kun je veilig schuilen voor de stormen van de wereld. Het water slaat om ons 
heen, over ons heen maar het krijgt ons niet te pakken. Prachtig beeld voor de 
doop. Jullie kinderen gaan niet onder straks. Maar is dat nu het beeld voor de 
kerk? Toch als die leerlingen weg van de wereld die niet meer gelooft zegt het 
planbureau wij in eigen gelijk? Maar Noach opent de ark en laat een duif uit, 
die in tweede instantie terugkeer met een olijftak.. Ook daar van buiten komt 
bericht van nieuw leven, van vrede, een vredesduif. Er wordt ons vrede 
aangezegd als we de deuren openen. En belangrijk we ontvangen het.  
Het wordt tijd nog iets te zeggen over Thomas. Dit keer kort. Hij is als het ware 
de verpersoonlijking van de leerlingen. In hem horen we hoe wij allen zijn. En 
dat is: aarzelend met enige twijfel. Het kan toch niet waar zijn dat deze Jezus, 
de gekruisigde mens, die jammerlijk stierf, dat Hij leeft. Daarom vraagt 
Thomas ook naar Jezus’ wonden. Dat is de tekenen van zijn lijden, van zijn 
pijn. Die geknakte, gebroken mens, gesneuveld langs de kant van de weg, 
zou hij leven? Daarmee is Thomas dus niet zozeer ongelovige maar hij durft 
te vragen wat ons allen bezighoudt. Zou deze lijdende Heer kunnen leven en 
in hem al dat lijden van de wereld zou dat doorbroken kunnen worden?? En 
jezus komt opnieuw, na zeven dagen, als de duif van Noach, een tweede keer 
want Hij geeft niet op. En nog zijn de deuren gesloten -wij zijn hardleers- 
Jezus richt zich zeer individueel tot Thomas  en vraagt hem zijn hand op de 
wond te leggen. Ja en dan die zogenaamd ongelovige Thomas  geeft de 
mooiste belijdenis van het Nieuwe Testament: Mijn Heer, mijn God. Enigszins 
terzijde: er staat niet dat hij ook daadwerkelijk de wond aanraakt. Dat is niet 
meer nodig. Hij heeft zijn levende Heer mede aan zijn wonden herkend.  
Weet u gemeente, ouders dat zegt iets de v rede die Christus brengt. Die is 
niet abstract, zo van geen oorlog, of alleen maar stralende liefde nee die 
vrede kreeg gestalte in een mens, die geleden heeft met ons, voor ons, tussen 
ons. En deze Jezus wordt opgewekt, in zijn vrede leven wij. Als je je kinderen 
iets wil meegeven op de wandeling met God, in het geloof, als je ze wil maken 
tot goede zielen, geef ze dat dan door. Dat Christus leeft als de gebroken 
mens aan wie God trouw bleef dwars door alles heen. Terwijl de leerlingen bij 
elkaar zaten kwam Jezus in hun midden en zei: vrede zij met jullie. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, tot in de eeuwen der 
eeuwen 
Amen. 
 

gemeente gaat staan 
- gezongen credo: gezang 341 
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gemeente gaat zitten 

DIENST VAN DE HEILIGE DOOP 

- doopgebed  

Voor het leven van mensen wilt Gij, God,  
dat er scheiding zal zijn tussen kwaad en goed,  
tussen dood en leven, tussen angst en vrede.  
Daarom hebt Gij de aarde tevoorschijn geroepen uit de chaos van het water,  
daarom hebt Gij Noach -die op U vertrouwde- behouden en bewaard  
toen een wereld van boosheid ten onder ging.  
Daarom hebt Gij uw volk Israël droogvoets het water door gevoerd  
terwijl de golven van de dood zich sloten boven de onderdrukker.  
Zoals de vreemdeling Naäman genezen opstond uit de doodsrivier,  
zoals uw Zoon Jezus zich dopen liet in de Jordaan  
en zoals Hij het graf achter zich liet en uit de dood is opgestaan,  
zo willen ook wij hier de doop vieren te samen als kinderen  
die U volgen in een nieuw leven, vol belofte, vol genezing.  
Met groot en klein zetten wij voet aan wal in het land van uw vrede.  
Wij vertrouwen onze kinderen aan u toe en noemen hun naam.  
Gij schrijft die in de palmen van uw hand en daarom geloven wij  
dat niet de angst en niet de dood  
het laatste woord zullen hebben over hun leven.  
Beadem ook hen met uw Geest;  
wees voor hen, voor ons een licht op onze weg.  
Vat ons samen in uw trouw, voor nu en altijd in Jezus, uw eersteling. 

- gezang 354: 1, 3, 5 

Tijdens dit lied worden de dopelingen binnengedragen en komen de kinderen 
uit de nevendienst terug. 

- presentatie van de dopelingen 

voorganger Welke naam hebben jullie je kind gegeven,  
waarmee het zich gekend mag weten  
bij God en de mensen? 

De ouders noemen de voornamen van hun kind. 

voorganger  Ten overstaan van de gemeente vraag ik jullie nu:  
verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt  
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest?  

Wat is daarop jullie antwoord:  

ouders  ja 
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- doopbediening 

voorganger  Zo is de naam van jullie kind nu verenigd  
met de Naam van de Heer onze God.  

Zijn jullie bereid jullie kind te ontvangen als een kind van 
God en jullie door zijn aanwezigheid in jullie huis  
te laten sterken in het geloof? 
En beloven jullie je kind voor te gaan op de weg  
die ons gebaand is door Christus onze Heer? 

Wat is daarop jullie antwoord? 

ouders  ja 
gemeente gaat staan 

voorganger Gemeente van Christus,  
wilt ook u deze kinderen ontvangen in uw midden  
en hen omringen met uw gebeden  
om hen met woord en daad te bewaren  
bij het hartsgeheim van de gemeente?  

Wat is daarop uw antwoord? 

gemeente ja 
 gemeente gaat zitten 

De doopkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars en overhandigd. 
 
- gezang 348: 1, 6, 7, 9 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 368f 

v zo bidden wij U allen tezamen 
g God van leven en licht, maak alles nieuw.  

 Halleluja. 

moment van persoonlijk gebed in stilte 

gezamenlijk Onze Vader 
gemeente gaat staan 

- slotlied: gezang 657 

- uitzending en zegen 
 allen zeggen: Amen. 

- orgelspel: Fuga G     BWV 577 – J.S. Bach  
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Collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Jeugdwerk van de Grote Kerk Gemeente        
diaconie: Diaconie ouderenzorg 

Uw gaven voor kerk en diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL37 
INGB 00006573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder 
vermelding van kerkdienst 24 april 2022. De penningmeester zorgt voor de 
verdeling. De komende tijd wordt er nog niet in de diensten gecollecteerd. 

Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven. De opbrengst van de 
noodhulppot is bestemd voor het project ‘noodhulp Oekraïne’ van Kerk in 
Actie. 

Stadsklooster in Trinitatiskapel 

dagelijks 10.00-14.00 uur:  stilteruimte (zondag 12.00-14.00 uur) 
woensdagochtend: Metten (7.15 uur) en/of het ontbijt (ca. 8.00 uur) 

en/of de Lauden (8.45 uur) 

Komende zondag 1 mei, 10:30 uur 

voorganger: ds. S.L.S. de Vries, Schalkwijk 

organist: Cor Ardesch 

Gastlidmaatschap  

U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons 
verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar: www.grotekerk-dordrecht.nl.  
 

www.grotekerk-dordrecht.nl

