Wijkgemeente Den Haag-West - zondag 11 april 2021
Beloken Pasen - Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) - Dominica in albis (zondag in de witte kleren)
Voorganger:
ds. Olivier Elseman
Ouderling: Gerdie van der Kolk
Organist/pianist: Warner Fokkens
Koster:
Leonore Brons en Jos Vermeulen

Lectrice:
Anje Broekman
Zang:
Christi en Jaap van der Hauw
Cameraman:
Andreas Rodler

Klokgelui
Orgelspel over Lied 865

Komt nu met Zang

(Valerius’ Gedenckclanck)

Welkom & Aansteken van de kinderkaars
Zingen: Psalm 103: 1

Zegen, mijn ziel, de grote Naam des Heren

Onze Hulp en drempelgebed:
Ambtsdrager:
Allen:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Ambtsdrager:
Psalm van de zondag: Psalm 103: 5

Heer onze God…
Zoals een vader liefdevol zijn armen

Smeekgebed voor de nood in de wereld
Kyrie- en Gloriahymne Lied 299e

‘U alle eer’

Gebed van de zondag:
Eerste lezing: I Petrus 2: 1 - 9
1

Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij,
en verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw
redding bereikt. 3U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?
4
Voeg u bij Hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, naar door God werd
uitgekozen om zijn kostbaarheid 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen, die God dankzij Jezus
Christus welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om
zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit’. 7 Kostbaar is hij voor u, die erop
vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden, is de
hoeksteen geworden’. 8 En ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot’.
Zij struikelen omdat zij Gods Woord niet gehoorzamen, daartoe zijn zij bestemd. 9 Maar U bent een
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk, dat God zich verworven heeft
om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn
wonderbaarlijke licht.
2

Zingen:

Als kinderen nieuw geboren
[lied Barnard/ter Burg; Adem van het Jaar pg 129]

1

Als kinderen nieuw geboren
zo moet gij begerig zijn
om het Woord van de Heer te horen
uw melk en uw medicijn.

Refrein: Het woord van de Heer is weldadig
het woord van de Heer is rein
het woord van de Heer verzadigt
wie dorstig en hongerig zijn.

2

Het is aan de mensen beschoren
begerig te zijn naar God
naar een God die als mens geboren
kwam uit een aardse schoot.

Refrein: Het woord van de Heer is weldadig
het woord van de Heer is rein
het woord van de Heer verzadigt
wie dorstig en hongerig zijn.

Tweede lezing: Johannes 20: 19-31
19

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!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij,
omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! 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

Eén van de twaalf. Thomas (dat betekent ‘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 Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren
gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei Hij 27 en daarna richtte Hij zich
tot Thomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer
ongelovig, maar geloof’.28 Thomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je mij
gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven’.
30

Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, 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 leeft door zijn naam.
Lied 636: 1, 2 en 3

Liefde is licht, opnieuw geboren
[tekst André Troost / melodie Gerrit ’t Hart]

Overdenking
Orgelimprovisatie over Lied 675

Geest van hierboven
dat eindigt met de woorden:
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Mededelingen
Gebeden:
Slotlied: Lied 827: 1, 2 en 4

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Mensen, wij zijn geroepen om te leven

1 Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
Hoog is de hemel boven ons verstand
en onder onze voeten hier beneden
de goede grond, het groene moederland.

2 God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.

4 Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!
Zending en zegen (Amen )
Orgelspel

