Liturgie Capelle aan de Ijssel 8 april 2018
Intochtslied Ps 118: 7, 8 (Laat ieder’s Heren goedheid prijzen)
Bemoediging en groet
Glorialied 305: 1,2 en 3 Alle eer en alle glorie
Gebed
Lied 575: 6 (Jezus leven van ons leven)
Richtlijnen voor het leven
Gebed bij de opening van de Schrift
Kindermoment en lied uit Opwekking nr. 32 W
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft….
Als jullie zelf een ander mooi kinderlied gepland hebben is dat ook helemaal prima!!!

Schriftlezing uit het OT Jesaja 49:14-16 door lector
14

Sion zegt:
‘De HEER heeft mij verlaten,
mijn Heer is mij vergeten.’
15
Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
ik vergeet jou nooit.
16
Ik heb je in mijn handpalm gegrift,
je muren staan mij steeds voor ogen.
Zingen: uit Zingende Gezegend nr. 169 (melodie Lied 968 De ware kerk des Here)
Niet zien en toch geloven –
o God, als Gij mij helpt
dan zal ik toch U loven,
hoezeer ik overstelpt
door allerhande plagen,
door twijfel en verdriet,
naar het waarom blijf vragen –
toch zing ik U dit lied!

,

Schriftlezing NT Johannes 20: 19 en 24-29 Door lector
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!’
24Een 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!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me
gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
Zingen uit Zingende Gezegend nr. 169 (melodie Lied 968 De ware kerk des Here)
Niet zien en toch geloven:
vertrouwend verdergaan.
niet horend, als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande
geloven dat Gij leeft!
Niet zien en toch geloven
Uw dag komt naderbij!
De oren van de dove
ontsluit en opent Gij!
En al wie in den blinde
op U alleen vertrouwt,
zal eenmaal ondervinden
dat wie gelooft, aanschouwt!
Overdenking
Lied Geprezen zij de Heer Die eeuwig leeft (voor de zekerheid muziek bijgevoegd. Staat in Joh. de H), ook
in Opwekking, n.l. 44
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam
dat de schuld der wereld op Zich nam.
Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam
dat de schuld der wereld op Zich nam.
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam
dat de schuld der wereld op Zich nam.
Kinderen komen terug ?
Lied 143: 1, 2 en 3 uit Geroepen om te zingen.
Uitgesproken Geloofsbelijdenis
Antwoordlied Ps 68:7 God zij geprezen met ontzag
Collecte
Dank- en voorbeden
Lied: Jezus leeft in eeuwigheid (voor de zekerheid muziek bijgevoegd. Staat ook in Opwekking), n.l. nr. 71
Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Refrein
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:
Refrein
Jezus komt in heerlijkheid.
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
Zegenbede
Lied 415:3 Amen, Amen, Amen dat wij niet beschamen

