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24/4/2022     Quasimodo Geniti                                 
Als pasgeboren kinderen 

- Pasen II - 

Prot. gemeente                                                                                                         
‘De Ontmoeting’                                                                                                                         
De Nieuwe Poort                                                                                                              

(kleur: wit) 

INTREDE 

Orgelspel - Stilte - Klokgelui - Aansteken van de kaarsen 

Lofzang bij het Licht     296 

Zo zijn wij in het licht van Pasen samengekomen 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die de hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vergeef ons, Heer, al wat wij misdeden 
en laat ons weer in vrede leven. 
Amen. 

Die de morgen ontbood…  

Kyrie en Gloria   299 F    Bij  ‘Glorie de Eeuwige’  gaan we staan.tot aan de 1e lezing 

Groet     De Heer zij met u!     
               En met uw geest! 

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften: 

        ‘…in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.’  Gemeente: Amen. 

DE SCHRIFTEN      

Lezing uit de Tora – Genesis 28, 10-22 

Antwoordpsalm     111      Antifoon: I.Voorzang,  2.Allen 

 

Halleluja! Ik wil de HE E R  loven met heel mijn hárt  * 
in de grote kring van opréchten.  
 
Machtig zijn de werken van de HÉ E R ,  * 
wie ze liefheeft, onderzóekt ze.  
 
Zijn daden hebben glans en glórie,  * 
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altíjd.           Antifoon: Het begin… 
 
Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wónderen,  * 
genadig en liefdevol is de HÉ E R .  
Hij gaf voedsel aan wie hem vrézen,  * 
eeuwig gedenkt hij zijn verbónd.  
 
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn dáden  * 
en gaf hun het land van andere vólken.                   Antifoon: Het begin… 
 
Waarheid en recht zijn het werk van zijn hánden,  * 
uit al zijn regels blijkt zijn tróuw,  
 
ze zijn onwrikbaar, voor altijd en éeuwig,  * 
gemaakt volgens waarheid en récht.  
 
Hij heeft zijn volk verlóssing gebracht,  * 
voor eeuwig zijn verbónd ingesteld.  
 
Heilig en ontzagwekkend is zijn náam.  * 
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HÉ E R ,  
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wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed ínzicht.  * 
Zijn roem houdt stand, voor altíjd.                      Antifoon: Het begin…  

Halleluja (staan)    I. Voorzang, 2. Allen         

Hij heeft zijn volk verlossing gebrácht, * 
voor eeuwig zijn verbond íngesteld.    Halleluja… 
 
Brandde ons hart niet onderwég  *  
toen Hij met ons sprak en ons de Schriften ontslóot?    Halleluja… 
 
Lezing uit het heilig Evangelie – Lucas 24, 13-35 

eindigend met:  V. De Heer is opgestaan! Halleluja! 
                             A. Hij is waarlijk opgestaan! Halleluja! 

                                        Allen zingen : Halleluja… 

Prediking   
                                        - moment van inkeer - 
Preeklied 647    

GAVEN EN GEBEDEN – om mee te delen, om voor te bidden 

Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang:   Diaconaal werk 
                                                           2e rondgang:  Eredienst en Pastoraat 

Gebed over de gaven 

“…door Jezus Christus, onze Heer..” Amen. 

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie 368 F 

 God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja. 

Gebed van de Heer     ‘Onze Vader…’ – gezongen 369 B 

ZENDING EN ZEGEN    

Slotlied        978: 1, 2 en 4 

Zending Gaat heen in de vrede van de Heer, Halleluja, Halleluja! 

 

      God zij lof en dank, Hal -le - lu  -   ja,      Hal -le  -  -  -      lu -  -   ja    ! 

 

Zegen     Amen, Amen, Amen! (gezongen) 

Orgelspel              
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