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Orgelspel 
 
Aansteken van de Kaarsen 
 
Lied 102 Zangen van Zoeken en Zien 
 
Openingslied  ‘Met nieuwe woorden’ (wijs: ‘Hij die gesproken 
heeft…) 
 
Met nieuwe woorden voor een oud verhaal 
niet met een stem versteend in het verleden, 
wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 
zonder de harde leer van zekerheden, 
woorden die klinken als een nieuw signaal: 
ruimte waar mensen zich gezegend weten. 
 
Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 
een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 
waar elk van waarde is die hier verschijnt, 
waar lachen is en tranen mogen stromen, 
deuren die open staan voor groot en klein, 
waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 
 
Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 
dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
dank voor de openheid van niet te moeten, 
dank voor de woorden en het nieuwe lied, 
dank voor de ogen die elkaar begroeten. 
 
Welkom en inleidende gedachten 
 
Stilte 
 
Biddend lied om ontferming (lied 338 Zangen van Zoeken en Zien) 
 
Om de mensen, god verlaten 
vluchtelingen, doodswoestijn, 
om de woede, om de tranen 
roepen wij: JIj zou er zijn. 
 
Om de haat en om de oorlog, 
de verbittering, de pijn, 



om die eindeloze cirkel 
vragen wij: Zul Jij er zijn? 
 
Tegen onrecht, tegen honger, 
tegen grootspraak, valse schijn, 
vieren wij de hoop op morgen, 
bidden wij: Zul jij er zijn? 
 
In een mens die helend leefde, 
in een woord, in brood en wijn, 
in ‘t verlangen dat wij delen, 
zeg Jij ons: Ik zal er zijn. 
 
In de mensen die volharden, 
trouw en onbevangen zijn, 
in wie opstaan, in wie troosten, 
weten wij: Jij zult er zijn. 
 
Eerste lezing: Johannes 20: 19 t/m 29 
 
Op 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!’ 
Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen 
waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie 
vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na 
deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 
Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven 
jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen 
Jezus kwam. 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.’ 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, 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.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: 
‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en 
toch geloven.’ 
 
Zingen: Lied van Thomas, uit  ‘Op vleugels’ (Sytze de Vries), 80 



 
Ik ben Hem op de voet gevolgd, 
aandachtig, vaak vol vragen 
Maar gaandeweg werd wat Hij zei 
steeds minder te verdragen. 
 
Zagen wij wel, waarheen Hij ging? 
Wat stond Hem toch voor ogen? 
In mij groeide vertwijfeling: 
hoe ver kon ik hem volgen? 
 
Ze noemen mij graag Didymus, 
want dubbel mag ik heten: 
een hart vol van onzekerheid 
dan weer van zeker weten. 
 
Tweede lezing: gedicht Gerard Reve: ‘Dagsluiting’ 
 
Eigenlijk geloof ik niets 
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 
dan denk ik dat Gij liefde zijt en eenzaam 
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt 
zoals ik U… 
 
Vervolg: Lied van Thomas 
 
Men zei: Hij leeft, Hij heeft ons zelf 
zijn vredegroet gegeven 
Hun woorden overtuigden niet; 
hoe kan een dode leven?  
 
Dwars door de deuren van mijn hart 
is Hij toen aangetreden. 
Ik zag: aan mijn vertwijfeling 
had Hij alleen geleden. 
 
Dat was het uur waarop ook ik 
de waarheid heb gevonden: 
voor wie wil zien is Hij alleen 
herkenbaar aan zijn wonden. 
 
Overweging 



 
Muziek 
 
Gebeden 
 
Stilte  
 
Onze Vader 
 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
tot in eeuwigheid. 
 
Mededelingen  
 
Slotlied ‘Lied om vrijheid’ 
 
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt,  
wij waren de mensen niet die wij nu angstig zijn 
wij zaaiden bronnen uit de woestijn, 
wij oogstten zeeën zonder te vervaren. 
 
Wij, tussen moed en wanhoop.  
Waarom weten wij wel wat leven is en maar leven niet? 
Soms gaan wij op de vleugels van een lied 
en durven onze zwaartekracht vergeten. 
 
Verlangen pijn van ongekende duur: 
turen de verte in, niet kunnen laten 
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water 



dan valt de nacht over het middag uur. 
 
Maar voorgevoel van liefde duurt het langst, 
heugenis aan het woord in den beginne 
licht ongebroken valt het bij ons binnen. 
Even zijn wij ontkomen aan de angst. 
 
Als vrijheid is wat vrijheid lijkt,  
wij waren de mensen niet die wij nog angstig zijn 
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn 
en voor de grootste liefde niet vervaren. 
 
Zegenbede 
 
Orgelmuziek 
 
Gaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in Kampen 
en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een ander 
kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een minimumbedrag 
van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie: 
secr.vvvkampen.nop@gmail.com. 
 
Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties heeft, kunt 
u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom! 
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