
 

Preekwerkboekje 
Maandag 18 april 2022 

Tweede Paasdag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: _______________________________ 
 

 



Goedemorgen!  
 
Vandaag doet een groep mensen uit onze 
gemeente openbare belijdenis van het 
geloof. Dat betekent dat zij vandaag graag 
willen zeggen tegen God en alle 
gemeenteleden dat God voor hen het 
allerbelangrijkste is in hun leven. Ook 
beloven zij dat ze zullen vechten tegen de 
zonden en aan de mensen om hen heen 
zullen vertellen over God.  
 
Eigenlijk is het net zoals bij een bruiloft: twee mensen beloven voor 
altijd bij elkaar te blijven en voor elkaar te zorgen. Ze zeggen ‘ja’ tegen 
elkaar. Bij het dopen heeft God al ‘ja’ gezegd tegen deze mensen, 
maar nu zeggen zij ‘ja’ terug.  
 
1. Kun jij lezen wat hier staat? Schrijf telkens de eerste letter op 
van het woord dat je op het plaatje ziet.  
 
 
 
 
 
 
__________________   __________________   __________________ 
 
 
 
 
 
 
    _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   _____________________? 

ja 



2. Wat is het antwoord op die vraag? Waarom wel / niet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dit gaan we vandaag allemaal doen in de kerk.  
Vul jij het verder in?  

 
  Stil gebed 
 
 Votum en groet 
 
 Zingen: Psalm ______  vers ______   
 
 De tien geboden 
 
 Zingen: Psalm ______  vers ______   
 
 Lezen: Johannes 20 : 24 – 31  
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm ______  vers _______ en ______ 
 
 Preek 
 
 Zingen: Psalm ______ vers _______ en ______ 
 
   Belijdenis 
 
 Doop  
 
   Zingen: Psalm ______ vers _______ en ______  
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm ______ vers _______  
 
 Zegen 



4. Wat is de tekst voor de preek?  

Johannes 20 vers _______ 

5. Zoek dat vers op in je Bijbel op en schrijf hem hieronder over.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Hoe keek de Heere Jezus naar Thomas?  

 

 

 

 

 

 

 

7. Hoe keek Thomas naar de Heere Jezus?  

 

 

 

 

 

 



(On)gelovige Thomas 

Een man dwaalt door de straten van Jeruzalem. Het is Thomas. Bij de 

discipelen wil hij niet blijven. De discipelen vindt hij zo goedgelovig. Ze 

geloven zomaar de wonderlijkste verhalen van een paar vrouwen. Dat 

de Heere Jezus is opgestaan. Maar ze moeten echt niet denken dat hij 

die praatjes gelooft. De discipelen laten zich blij maken door iets wat ze 

helemaal niet zeker weten. Het is zelfs iets onmogelijks. Nee, zo dom 

wil hij niet zijn. De afgelopen jaren heeft hij wel geleerd om geen hoge 

verwachtingen meer te hebben. Want altijd wordt je hoop de bodem 

weer ingeslagen. Alles op deze wereld loopt uit op teleurstelling… 

De volgende morgen komen de andere discipelen bij Thomas op 

bezoek. ‘Thomas!’ roepen ze, ‘wij hebben de Heere gezien! De Heere 

Jezus is aan ons verschenen! Gisteravond! Echt waar! Wat erg dat je 

er niet was!’ Er gaat een steek door zijn hart. Als hij daar toch bij was 

geweest… Maar meteen verwerpt hij die gedachte. Jezus 

verschenen… dat gelooft hij niet, dat kan toch nooit! Bitter werpt hij zijn 

broeders voor de voeten: ‘Als ik niet zelf in Zijn handen de wonden zie, 

als ik niet zelf mijn vinger steek in het teken van de spijkers en mijn 

hand in Zijn zijde, dan zal ik het beslist niet geloven!’ 

De dagen erna laten de andere discipelen Thomas niet met rust. 

Steeds weer zoeken ze hem op en vertellen ze hem van de 

verschijning van de Heere Jezus. Telkens vragen ze ook: ‘Thomas, 

kom weer bij ons.’ 

Maar Thomas gelooft 

niet en Thomas komt 

niet. Totdat de 

volgende week 

aanbreekt. Dan houdt 

Thomas het niet meer 

uit. Hij kan er niet 

meer tegen om alleen 

te zijn. Als hij eerlijk is, 

moet tegen zichzelf 

zeggen: het is alleen 

maar trots en 

eigenwijsheid dat je 



niet naar de anderen teruggaat. Je zou zo graag hetzelfde willen 

geloven als zij. Maar je kunt het niet. En daarom ben je boos en 

opstandig.  

Die dag zoekt Thomas het huis op waar de discipelen samen zijn. Met 

blijdschap halen ze hem binnen. Hij zegt niet veel. Hij zit maar stil te 

luisteren naar de verhalen van de anderen. Zijn hart huilt.  

‘Vrede zij ulieden!’ klinkt het opeens. Thomas schrikt. Daar staat Jezus. 

‘Thomas,’ zegt Jezus, ‘breng je vinger eens hier. Kijk eens naar Mijn 

handen. Breng je hand eens hier en steek hem in Mij zijde. En wees 

niet ongelovig, maar gelovig!’ Thomas schaamt zich diep. Opeens voelt 

hij hoe zwaar hij heeft gezondigd. Hoe hij zijn meester beledigd heeft 

met zijn ongeloof, met zijn trots, zijn eigenwijsheid en zijn somberheid. 

Berouw welt in hem op en tegelijk oneindige verwondering. Want de 

Heere Jezus zoekt hem ondanks alles op. Niet toen hij nog alleen was. 

Nee, eerst moest hij zijn trots laten varen. Eerst moest hij weer terug 

zijn in de kring waar hij hoort: bij de discipelen.  

Aarzelend staat Thomas op en zet een stap in Jezus’ richting. Hij strekt 

zijn handen uit om Jezus’ handen aan te raken, maar hij kan het niet. 

Hij zakt op zijn knieën voor Jezus’ voeten. In zijn antwoord legt hij zijn 

hele hart: ‘Mijn Heere en mijn God.’  

Jezus zegt tegen hem: ‘Omdat je Mij gezien hebt, Thomas, daarom heb 

je geloofd. Zalig zijn degenen die Mij niet zullen hebben gezien, maar 

toch zullen hebben geloofd.’ 

Bron: L. Snoek, Uw Koninkrijk kome (Nieuwe Testament) 

 

 

8. Elke zondagavond leest de ouderling van dienst ook een 

geloofsbelijdenis voor: de 12 artikelen van het geloof. In jezelf kan 

iedereen die mee zeggen. Samen belijden we zo elke zondag ons 

geloof. Kun jij de ontbrekende woorden invullen?  

1. Ik geloof in God de _____________________, de 

Almachtige, _____________________ van de hemel 



en van de aarde.    

2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren 

______________, onze ________________;    

3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd __________________;  

4. Die ___________________heeft onder Pontius 

Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 

__________________, nedergedaald in de hel;    

5. Op de derde dag weer __________________ van 

de doden;  

6. _____________________ naar de hemel, waar Hij 

nu zit aan de __________________ van God, de 

_______________________ Vader;  

7. vanwaar Hij _________________ zal om te 

___________________ de levenden en de doden.    

8. Ik geloof in de Heilige ________________.    

9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijk 

Kerk, de ____________________ van de  heiligen;  

10. _______________________ van de zonden;  

11. wederopstanding van het vlees;    

12. en een ____________________ leven. 

9. Lees de 12 artikelen van het geloof nog eens door en…  

- Zet een + voor de zinnen die gaan over het Kerstfeest.  

- Zet een † voor de zinnen die gaan over Goede Vrijdag.  

- Zet een ☼ voor de zinnen die gaan over het Paasfeest.  

- Zet een ↑ voor de zinnen die gaan over Hemelvaartsdag.  



10. Los de woordzoeker op.  

alleen – bitter – discipelen – geloven – goedgelovig – handen – 

jeruzalem – jezus – ongeloof – praatjes – schaamte – thomas – trots – 

verschijning – vertellen – vrede – zalig – zien - zonde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing:  


