Oecumenische viering vanuit de Laurens op TV Rijnmond
Beloken Pasen
19 april 2020
10.00 uur
Komende zondag is het Beloken Pasen. Ook dan kunt u weer een korte oecumenische viering vanuit
de Laurenskerk bekijken op Rijnmond TV. Deze dienst van een half uur herhaalt zich tussen 10.00 en
12.00 uur. Wij hopen dat wij op afstand zo toch verbonden zijn met elkaar.
Het ondertitelen van de diensten is een te tijdrovende klus in deze tijd. Daarom hierbij zoveel
mogelijk informatie om de dienst zo goed mogelijk te kunnen volgen. Wij zingen, tenzij anders
vermeld, uit het nieuwe Liedboek.
Aan de dienst op 19 april werken mee:
Voorgangers:
Remy Jacobs, katholiek geestelijk verzorger Laurens
ds Bert Davelaar, protestants predikant Oude Kerk Charlois
Lector:
Emily Gerding, Alfa y Omega, Spaanstalige gemeenschap
Organist:
Hayo Boerema
Zang:
Mirjam van den Hoek en Margreet Temme (sopraan), Eva Meijboom en Leonie van der Sleen (alt),
Gijsbert Westland en Wiecher Mandemaker (tenor), Ernstjan Cooiman en Johan Vermeer (bas)
De orde van deze korte dienst is als volgt:
• Orgel
• Welkom
• Openingsgebed
• Psalm van de zondag: Psalm 81: 1, 2, 3 en 4
tekst Willem Barnard, melodie Genève 1562
• Schriftlezing: Johannes 20:19-29 (Nieuwe Bijbelvertaling)
• Antwoordpsalm: chant Psalm 111
• Korte overdenking
• Lied 644 (Terwijl wij Hem bewenen)
tekst Muus Jacobse, melodie Truud Mesdag-Schuurman
• Gebeden
• Gezongen gebed: Abendlied: Blei bei uns
J. Rheinberger (1839-1901)
• Slotgebed
• Zegen
Bij Beloken Pasen: Wat Thomas ons leert...
Deze zondag heet ook Beloken Pasen, omdat de leerlingen op die eerste dag bij elkaar zijn, maar de
deuren uit angst hadden afgesloten. De luiken zijn dicht.
De naam ‘quasi modo geniti’ (= als pasgeboren kinderen) dankt deze zondag aan de antifoon bij de
introïtus, Psalm 81. De tekst van de antifoon is 1 Petrus 2:2:
Weest begerig als pasgeboren kinderen
naar de loutere, geestelijke melk.

Niet iedereen beschikt over een Liedboek. Bij deze de teksten.
Psalm 81: 1, 2, 3 en 4
Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.
Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.
Dit is ingezet
als een eeuwig teken
Jozef tot een wet,
toen des Heren hand
aan Egypteland
machtig is gebleken.
God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
nu en t' allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.
Chant Psalm 111

Zijn hand schept waarheid en recht,
rechtvaardig is zijn gebod.
Zijn opdracht geldt voor altijd en eeuwig;
het is op trouw gevestigd.
Hij verlost zijn volk en sluit met hen het
verbond,
heilig en verheven is zijn naam.
Het begin van alle wijsheid en ontzag voor de
Heer.
Wie dat beseft is wijs.
Lied 644
Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.
Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.
Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

Refrein: De Heer wil ik van harte loven
te midden van de zijnen.

Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

De Heer wil ik van harte loven
te midden van de zijnen.
Groot zijn de werken van de Heer
voor wie ze dankbaar herkent.

Hij is de Heer en Koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

Verheven en luisterrijk zijn zijn daden
en eeuwig duurt zijn gerechtigheid.
Wonderen grift Hij in de harten der mensen,
genadig is Hij en barmhartig.

Abendlied

Hij geeft het daag’lijks brood aan allen die
Hem vrezen
en trouw blijft Hij aan zijn verbond.
Zijn volk laat Hij de macht zien.
Hij schenkt hun het erfdeel der heidenen.

Bleib bei uns,
denn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneiget.
Blijf bij ons,
want het is bijna avond
en de dag loopt ten einde.
(Lucas 24:29)

