Messiaskerk Wassenaar
Zondag Quasi modo geniti of Beloken Pasen
11 april 2021

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied 213: 1, 2 en 5
1

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2

Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

5

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet Genade zij u en vrede

van God onze Vader
door Jezus Christus, onze Heer. Amen

Kyriegebed
Lied 217
1

De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3

Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing

Schriftlezing: Johannes 20: 19-29
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
Een van de twaalf, Tomas (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.’ 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, 27 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.’ 28Tomas antwoordde:
‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt,
geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
Lied: 644: 1, 2 en 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.

5

Hij is de Heer en koning,
die eeuwig bij ons is.

Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.
Verkondiging
Lied 636
1

Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren –
liefde leeft langer dan de haat.

2

Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.

3

Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

Dankzegging – Voorbeden - Stil Gebed - Onze Vader
Slotlied 417
Frieden, Frieden hinterlasse ich euch.
Meinen Frieden gebe ich euch.
Euer Herz verzage nicht.
Vertaling: Ik laat jullie vrede na, min vrede geef ik jullie.
Laat je hart niet moedeloos zijn.
Zegen
Orgelspel
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Collecten zondag 11 april 2021:
Noah's Arc / Oeganda
De diaconale collecte is bestemd voor de bouw van een lagere school en
opvanghuis voor straatkinderen in Kampala, Oeganda. Op deze school, onder
beheer van de onderwijsorganisatie Noah’s Ark ter plaatse, wordt met
name ruimte gemaakt voor weeskinderen. Die worden van straat gehaald
en vinden hier een nieuw thuis en een toekomst met perspectief. Er is
dringend behoefte aan uitbreiding van capaciteit door nieuwbouw van een
school en opvanghuis. De Diaconie van de PGW werkt samen met Run voor
Rio uit Wassenaar die zich sterk inzet voor dit project en daarover mede de

regie voert. De gedegen plannen zijn er .....en voor het geld voor de bouw
zetten nu velen zich in. De kans voor ons is er om hierin een steentje bij te
dragen! Als onze bestemming binnen dit project kozen wij het realiseren van
eigen watervoorziening door een waterput. Giften kunnen ook gestort
worden op IBAN NL 95 RABO 0128 0850 02 t.n.v. de Diaconie van de
Protestantse Gemeente Wassenaar met vermelding van: “ Noah’s Ark”.
Verdere informatie bij de ambassadeur van deze collecte, F(rans) van Wilgen
of email vanwilgen@planet.nl.
U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98
t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten
De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

