VOORBEREIDING
Orgelspel:

'Präludium in C' van Johann Christoph Kellner (1736-1803)

Welkom en mededelingen

Liturgie 11 april 2021

De tafelkaarsen worden aangestoken

Quasimodo geniti ('Als pasgeborenen'), Beloken Pasen

Bemoediging:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed: Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
Heer, behoed ons, keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van uw Geest. Amen.
Aanvangslied: Psalm op Beloken Pasen: 81: 1 en 4
Groet
Aanvangslied: Psalm op Beloken Pasen: 81: 8
Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' klinkt er telkens:

HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U

Gloria:
Th0mas – Heilige Willibrord te Deurne

‘In twijfel ontvouwt zich de hemel’

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: Lied 281: 6, 7 en 8, meteen gevolgd door zingend
Gebed van de zondag: Lied 281: 10

Moment met de kinderen
Bij de lezingen en de uitleg…

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Met medewerking van:

ds. Piet Schelling
Ulbert Hofstra
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij (zij zingen alle liederen)

Uitgezonden vanuit de Open Hof

Aanvang: 10.00 uur

Lied:
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908: 4 en 6

DE SCHRIFTEN
Lezing: Genesis 32: 23-32
23

Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een
doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en
zijn elf kinderen. 24Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al
zijn bezittingen naar de overkant. 25Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen,
en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26Toen de ander zag
dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor
raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27Toen zei de ander: ‘Laat
mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij
zegent.’ 28De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij.
29
Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt
met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 30Jakob vroeg: ‘Zeg me
toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn
naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31Jakob noemde die plaats Peniël,
‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven
gebleven.’ 32Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen.
Jakob liep mank.

2. Een stem komt tot hem met gezag,
God die hem zie, had stil gewacht,
Hij had een nieuwe weg bedacht
waar vergezichten wenken.
“Ga heen,” zei de goede Heer,
“jouw leven komt tot ommekeer,
Ik geef je mijn woord van eer,
Ik zal jou steeds gedenken.”

Lied: ‘Hij vindt geen weg’ – lied bij Genesis 32: 23-32
(tekst: Piet Schelling; melodie: ‘Uit vuur en ijzer’,
zie ‘Verzameld Liedboek’ van Huub Oosterhuis, Lied 774)

Evangelielezing: Johannes 20: 24-29
24

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus
kwam. 25Toen 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.’ 26Een 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, 27en 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.’ 28Tomas 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.’
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Lofprijzing: Lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek - met als motto: ‘In twijfel ontvouwt zich de hemel’
Orgelspel: 'Präludium in g' BWV 558 toegeschreven aan J.S. Bach (1685-1750)

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis gesproken, beantwoord met Lied 343: 1 en 4
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'
Collecten: Gecombineerde collecte voor Individuele hulpverlening (60%) en voor de
kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

982

Wegzending en Zegen - beantwoord met gezongen 'Amen'
De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel: 'Präludium in F', BWV 556 toegeschreven aan J.S. Bach

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 11 april’
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