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Orgelspel Psalm 116 - A. van Noordt (ca 1619-1675)
Begroeting
Lied NLB Psalm 116: 1, 2, 3, 4
1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des HEREN aangeroepen
en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel!
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.
4. O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des HEREN
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.
Gebed
Lied Psalm voor Nu 103
Refrein: Laat ik zingen, laat ik zingen, – zingen voor de HEER –
Zingen van zijn goede naam. – zingen van zijn naam –
Laat ik nooit en nooit vergeten – wat hij deed en doet –
Wat hij doet en heeft gedaan.
Hij komt op voor de zwakken. Hij vecht voor hun recht.
In zijn naam klinkt al door dat hij doet wat hij zegt
En hij zegt tegen Mozes: 'Ik wijs je de weg
En ik geef je mijn liefde, ik geef je mijn wet.'
Hij loopt over van liefde en van vriendelijkheid
En geen mens is zo eerlijk en zo trouw als hij.

Refrein
De HEER koestert geen wrok en hij zint niet op wraak,
Maar hij straft ons voorzichtig en blijft niet lang kwaad.
Ook al zaten wij fout, ook al klaagt hij ons aan,
Hij blijft niet op zijn recht staan, maar laat ons weer gaan.
Hij loopt over van liefde en van vriendelijkheid
En met liefde vergeeft hij en hij spreekt ons vrij,
Want je fouten zijn weg als de HEER je vergeeft,
Van de aarde verdwenen. Je zoekt ze vergeefs.
Kijk omhoog naar de hemel, dan duizelt het jou:
Even duizelingwekkend en groot is Gods trouw.
Hij loopt over van liefde voor een mens die hem dient.
Hij blijft altijd je vader en je bent zijn kind.
Refrein
God schiep ons zelf
Uit stof en as.
God kent de mens.
De mens is gras
Dat zo verdort.
Het gaat voorbij.
De mens leeft kort.
Hij is een bloem.
Wanneer het stormt
Dan knakt zijn steel
En hij verdort.
Hij leeft maar kort.
De mens is gras
Dat zo verdort.
Maar onsterfelijk groot is de trouw van de HEER
En zijn liefde verwelkt niet, maar bloeit altijd weer.
Hij zweert eeuwige trouw aan een mens die hem dient.
Voor zijn kind en zijn kleinkind is God als een vriend.
De HEER troont als een koning in zijn hemelpaleis.
Als een koning regeert hij heel zijn wereldrijk.
Refrein
Tekst: Liesbeth Goedbloed
Melodie: Richard Schuddebeurs, Roeland Smith
Grondtaalbegeleiding: Ruud ter Beek
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Lezing Johannes 20: 19-29
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.’
Lied NLB 644: 1, 2, 3, 4, 5
1. Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.
2. Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.
3. Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.
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4. Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.
5. Hij is de Heer en Koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.
Meditatie
Lied NLB 907: 1, 2, 3
1. Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn Bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminnenswaardig.
2. Als Gij mij wilt hoeden,
ben ik voor het woeden
van de vijand vrij.
Laat de satan tieren
en zijn zege vieren,
Jezus staat mij bij.
Lijkt het wel of dood en hel
over mij schijnt los te breken,
Jezus is mijn vrede.
3. Wat gij ook aan schatten,
wereld, moogt bevatten,
Jezus is mijn lust.
Ach, wat zou ik wensen
eer en hoop der mensen,
elders is mijn rust.
Smaad en nood en kruis en dood
zal mij, wat ik ook moet lijden,
niet van Jezus scheiden.
Gebed
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Lied NLB 655: 1, 2, 3, 4, 5
1. Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!
3. Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
Zegen
Orgelspel Christ lag in Todesbanden BWV 625 - J.S. Bach (1685-1750)

Denkt u aan de collectedoelen van deze zondag?
1. Wijkdiaconie en 2. Wijkgemeente
U kunt doneren via bankrekeningnummer
NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het doel
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