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QUASIMODO GENITI
 

Hartelijk welkom bij de viering van de eerste
zondag na Pasen, waarop het Paasoctaaf
wordt afgesloten. Deze dag heeft een
driedubbele naam. Allereerst “Quasimodo
Geniti infantes”, als pasgeboren kinderen,
ontleend aan de tekst uit 1 Petrus 2: 2 “Weest
begerig als pasgeboren kinderen naar de
loutere geestelijke melk”. In de
vroegchristelijke kerk werden degenen die in
de Paasnacht gedoopt waren, als
nieuwgeborenen beschouwd en zij werden in
het wit gekleed.
Die witte kleding bleven zij een volle week
dragen, om die pas op deze zondag weer af te
leggen. Daarom is de tweede naam
“Dominica in albis” = zondag na de witte
kleren. In de oorspronkelijke Rooms-
katholieke liturgie duurt het Paasfeest een
volle week (octaaf) en vormt deze zondag de
uiteindelijke afsluiting, waardoor de naam
“Beloken Pasen” wordt gebruikt: beluiken =
van luiken voorzien.
Zoals er veertig dagen vóór Pasen zijn als
voorbereidingstijd, zo zijn er ook weer
veertig dagen na afloop, tot aan
Hemelvaartsdag. Die hele tijd blijft de kleur
van de liturgie wit: kleur van feest en
blijdschap

 
In afwisseling lezen wij vandaag de
liedteksten, waarbij de organist zal
begeleiden. Rolverdeling: O = ouderling;L =

Lector; V = voorganger

 
ORGELMUZIEK

 
WELKOM door de kerkenraad en mededelingen

 
AANSTEKEN VAN DE KAARSEN

 
 
 

INTREDE
GELOFTE

V In de naam van de Vader en de Zoon

en de heilige Geest

O Amen

 
BEMOEDIGING

V Onze hulp is in de naam van de Heer

O die hemel en aarde gemaakt heeft.

 
SCHULDBELIJDENIS

V …. Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

O opdat wij weer in vrede leven.

V Amen.

 



INTREDEPSALM 118

V Antifoon: “ Alleluja! Begerig als pasgeboren kinderen
naar de zuivere melk van het woord”

 
L Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, / zijn liefde duurt in
eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen; / Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren; / Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; / Zijn liefde duurt in

eeuwigheid.

L De steen, dien door de tempelbouwers / verachtlijk was een plaats
ontzegd,

werd tot verbazing der beschouwers / ten hoeksteen door God zelf

gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen, / door 's Heren hand alleen

geschied.
Het is een wonder in onz'ogen. / Wij zien het, maar doorgronden

't niet.

 
V Antifoon: “ Begerig als pasgeboren kinderen……….”

 
KYRIE

 
V Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van

deze wereld en zijn naam prijzen want aan zijn goedertierenheid
is geen einde

V Kyriëgebed

                ….Heer, hoor ons gebed: 
O Heer ontferm u -

Christus ontferm u

Heer ontferm u
GLORIA

O:   Glorie aan God in de hoge
      Vrede daalt neer op de aarde
      In de mensen heeft Hij behagen. Amen

 
DE SCHRIFTEN

GROET

V De Heer zij met u

O en met uw geest

 
ZONDAGSGEBED

V door Jezus Christus onze Heer….

O Amen

 
ZONDAGSLIED 374: 1 en 4  “Met Thomas belijd ik u…”

L U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan:
doe ons in deez' teeknen 't heilgeheim verstaan!
U geeft zich mijn harte over gans en al,
schoon het uwe grootheid nimmer vatten zal.

 
Niet als Thomas zie ik op uw wonden neer,
maar met hem belijd ik U als God en Heer.
Maak, dat ik steeds vaster U geloven mag,
immer op U hopen en U minnen mag.

 
Inleiding op de lezingen



 
EERSTE LEZING Jesaja 26: 1 – 13 vertaling Karel Deurloo

L Op die dag wordt dit lied in het land Juda gezongen:

 
Wij hebben een sterke stad.
Hij zet er vrijheid neer
als muren en wal.

 
Open de poorten
dat ingaat de rechtvaardige natie
[de natie] die trouw houdt.

 
Met vaste gezindheid
bewaart gij vrede, vrede
ja, op u kan men zich verlaten.

 
Verlaat je op de ENE altijd voort, want de ENE, is een rots door de tijden.
Want hij haalt neer wie hoog wonen; de steile veste, hij vernedert die, hij
vernedert haar tot op de aarde toe, laat haar geraken tot in het stof.
Neerstampen zal haar de voet, de voeten van de gekleineerden, de schreden
der armen.´Het pad voor de rechtvaardige is oprechtheid, rechtuit loopt het
voetspoor van de rechtvaardige, dat gij effent. Zelfs op het pad van uw
gerichten hoopten wij op u, uw naam, uw gedachtenis was [ons]
zielsverlangen.
Mijn ziel verlangt naar u in de nacht; ja, mijn geest in mij speurt (in
ochtendgrauwen) naar u, want zodra uw gerichten over de aarde komen, leren
de wereldbewoners rechtvaardigheid.
Al wordt een boosdoener begenadigd, dan leert hij nog geen rechtvaardigheid.
In het land der waarachtigheid handelt hij heilloos zonder zicht op de
hoogheid van de ENE.
ENE, verheven is uw hand zonder dat zij het willen aanschouwen. Zij zullen
het aanschouwen en beschaamd staan over [uw] ijver voor het volk, ja, het
vuur over uw benauwers zal hen verteren.
ENE, gij beschikt vrede over ons, want ook alles wat ons gebeurd is, gij hebt
het voor ons bewerkstelligd. ENE onze god, andere heren dan gij waren de
baas over ons, alleen om u proclameren wij uw naam.

 
LIED 175
O         Wij hebben een sterke stad, / een stad met muren en schansen,

wij hebben een sterke stad, / een stad waar de kinderen dansen
           en waar men muziek maakt en zingt, / een stad door de Heer omringd.

 
           Vertrouwt op de Heer, vertrouwt / want eeuwig zal Hij ons dragen.
          De vesting zo hoog gebouwd, / die heeft Hij ternedergeslagen
           maar mensen die steeds zijn geknecht / die wandelen hier in het licht.

 
 
 
LEZING UIT HET HEILIG EVANGELIE NAAR JOHANNES

V Alleluja

O Alleluja

 
Johannes 20: 24 – 31

 
V Thomas (Aramees = tweeling) nu, één van de twaalf, die Didimus
(Grieks = tweeling) wordt genoemd, was niet met hen wanneer Jezus daar is,
dus zeiden de andere leerlingen tegen hem: “Wij hebben de heer aanschouwd”
Maar hij zegt tegen hen: “Wanneer ik niet aanschouw in zijn handen het
litteken van de spijkers en mijn vinger leg op het litteken van de spijkers en
mijn hand leg op zijn zijde, heb ik er absoluut geen vertrouwen in”.
Na acht dagen zijn zijn leerlingen weer binnen en Thomas met hen. Jezus
komt, bij gesloten deuren en loopt naar het midden en zegt: “Vrede voor
jullie” Daarop zegt hij tegen Thomas: “Breng je vinger hierheen en
aanschouw mijn handen en breng je hand en leg die op mijn zijde en wees



niet wantrouwend maar vol vertrouwen” Thomas antwoordt en zegt hem:
“Mijn heer en mijn God” Jezus zegt hem: “Omdat je hebt aanschouwd,
vertrouw je mij? Welgelukzalig zijn zij die terwijl zij niet aanschouwen toch
vertrouwen”
Vele en ook andere tekenen doet Jezus voor het aangezicht van zijn leerlingen,
die niet zijn beschreven in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat jullie
zullen vertrouwen dat Jezus de gezalfde is, de zoon van God en opdat jullie in
vertrouwen leven hebben in zijn naam.

 
Acclamatie

O Lof zij u o Heer

 
SCHRIFTUITLEG

 
 
LIED “Hoe teder” A Troost / m LB 221 “Ik sta voor u…”

O Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
en mij gestreeld als zuidenwind de bomen.
Zijn liefde heeft mijn luiken losgemaakt
zodat er volop licht kan binnenstromen;
Hij roept mij zacht en zo ben ik ontwaakt
en zie verbaasd wat mij is overkomen.

 
 
 
 

O Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt,
ik voel zijn adem strelend langs mij strijken.
Zomer van God, hebt gij bij mij gewaakt
doet gij de lange winter van mij wijken?
Nu pas, nu gij mijn vensters openmaakt,
kan mij de hemel werkelijk bereiken!

 
 

GEBEDEN

 
VOORBEDEN

V laten wij de Heer bidden:

L Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar

 
Stil gebed

 
L Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede,

gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,

geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van het kwade

want van u is het rijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen



 
 
 

SLOTLIED 600

O Licht, ontloken aan het donker, / Licht, gebroken uit de steen,

Licht, waarachtig levensteken, / werp uw waarheid om ons heen!


O Licht, geschapen, uitgesproken, / Licht, dat straalt van Gods gelaat,

licht uit Licht, uit God geboren, / groet ons als de dageraad!

 
O Licht, aan liefde aangestoken, / Licht, dat door het donker brandt,

Licht, jij lieve lentebode, / zet de nacht in vuur en vlam!

 
O Licht, verschenen uit den hoge, / Licht, gedompeld in de dood,

Licht, onstuitbaar, niet te doven, / zegen ons met morgenrood!

 
O Licht, straal hier in onze ogen, / Licht, breek uit in duizendvoud,

Licht, kom ons met stralen tooien, / ga ons voor van hand tot hand!

 
ZENDING EN ZEGEN

 
ZEGEN

 
O Amen

 
ORGELSPEL  
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