19 april 2020 – Morgengebed vanuit de Grote Kerk Almelo
Tweede zondag van Pasen
voorganger: ds. Pieter Endedijk
organist: Henk Kamphuis
met medewerking van enkele leden van de cantorij
Orgelspel
Woord ter inleiding – een kaars wordt aangestoken
allen gaan staan
Openingsvers: Liedboek 194

Lied: Liedboek 628: 1, 2, 6, 7

t: Psalm 124,8; m: IWVL

t: Tom Naastepad; m: Nikolaus Herman

2 De loze woorden zijn verstomd,
de wereld die op adem komt
zingt met de vogels in de lucht
dat nu de nacht is weggevlucht,
halleluja!
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6 Wij willen zingen dat Hij leeft,
Hij leeft die God gehoorzaamd heeft,
zijn graf staat ledig in de tijd,
het is een mond vol zaligheid,
halleluja!
7 O goede engel bij het graf,
de lente lost de winter af,
bewaak het jonge groen en wijs
de ingang van het paradijs,
halleluja!
allen gaan zitten
Psalmgebed: Psalm 81
antifoon: Liedboek 640a

t: 1 Petrus 2,2; m: Leonard Sanderman

psalm gezongen: Liedboek 81: 1, 2 t: Willem Barnard; m: Genève 1562

2 Laat de harpen slaan, / klinken de trompetten.
Vier bij volle maan / met muziek en mond
een hernieuwd verbond / volgens oude wetten.
psalm gelezen: Psalm 81,5-10
8 Ik ben Hij-die-is: / God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis / van de slavernij
maakte Ik u vrij: / hebt gij nog te vrezen?
9 Leef uit mijn verbond. / Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond. / Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt / geef Ik overvloedig.
psalm gelezen: Psalm 81,12-15
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psalm gezongen: Liedboek 81: 14
14 Keer terug tot Mij / Israël, gij trotse –
en de woestenij / zal weer bloeien gaan;
Ik geef most en graan, / honing uit de rotsen.
antifoon:

Lezing: Johannes 20,19-31
Overweging
Lied: Liedboek 620: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
t: Jean Tisserand; v: Jan Willem Schulte Nordholt; m: 17e eeuw/1906

7 ’t Bericht werd Thomas ook gedaan.
Hij hoorde het vol twijfel aan
dat Jezus zou zijn opgestaan.
Halleluja.
8 – Zie, Thomas, mijn doorboorde zij,
mijn handen, voeten allebei,
en twijfel niet, geloof in Mij.
Halleluja.
9 De wond van spijker en van speer
zag hij en twijfelde niet meer,
maar stamelde: mijn God en Heer.
Halleluja.
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10 Zalig wie niet getwijfeld heeft,
niet ziet en toch zich overgeeft,
zijn deel is dat hij eeuwig leeft.
Halleluja.
11 Wij vieren ’t feest van Pasen weer,
en brengen alle lof en eer
aan onze opgestane Heer.
Halleluja.
12 Voor alles wat Hij heeft gedaan,
roepen wij God ootmoedig aan
nu onze Heer is opgestaan.
Halleluja.
Canticum – De Lofzang van Zacharias: Liedboek 158c

t: Sytze de Vries; m: Willem Vogel

voorzang:
allen:
voorzang:
allen:
voorzang:
allen:

allen gaan staan

Zoals gesproken ooit bij monde van profeten,
zoals gezworen eens aan Abraham zijn vriend,
zo een en al ontferming gunt Hij ons nu bevrijding.
refrein
Hij blijft met ons vertrouwd, voorbij aan ons verleden.
En wij, wij leven weer voorgoed op Hem gericht.
Zijn hart spreekt klare taal van liefde, van erbarmen.
refrein
Wie leven in de nacht, getekend door het donker, –
Hij vangt hen in zijn licht, zijn zon gaat stralend op.
Een weg in de woestijn: de vrede is begaanbaar!
refrein
allen gaan zitten

Gebeden:
- Gebedsaanhef: Liedboek 301k

m: John L.Bell
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-

Onze Vader: Liedboek 369b

-

Voorbede met acclamatie: Liedboek 367e

-

Gebedsstilte

-

Gebed van de zondag

m: Willem Vogel

m: Floris van der Putt
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allen gaan staan
-

Zegenbede: Liedboek 203

m: Ignace de Sutter en Marcel Weemaes

Lied: Liedboek 642: 1, 2, 4, 7, 8
t: Novalis; v: Ad den Besten; m: Johann Crüger

2 Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
4 Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.
7 Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.
8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
Orgelspel
6

Luistert u naar de kerkdienst? Vergeet dan uw collectegift niet.
De diaconiecollecte van deze zondag is voor diaconale ondersteuningen, zoals
voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij
schuldsanering.
De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk.
Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden
gehouden toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen.
U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15 t.n.v.
PGA Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie en
kerk wilt verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk.
Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen.
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