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2e zondag van Pasen: Quasi Modo Geniti (beloken Pasen)

On-line-uitzending vanuit kerkgebouw “De Open Hof”
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Dorine Keizer
Job van Hardeveld
Jan de Wit
Henk de Koning
Hans van der Voorde
1ste collecte is voor de diaconie.
IBAN; NL70RABO0395138868
2de collecte is voor de kerk.
IBAN; NL14RABO0395138906

De QR-code voor beide collectes vindt u op de laatste bladzijde.

Wijkkerk “De Open Hof”

Welkom, door ouderling van dienst
Aanvangslied: 642: 1,2 en 8
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: Psalm van de zondag psalm 81: 1, 5, 6, 11 en 14
Kyriëgebed aansluitend zingen lied 274: 1 en 2
Glorialied: 274: 3
Gebed van de zondag
Kindermoment
Eerste lezing: Jesaja 26: 1-13
Op die dag zal in Juda dit lied klinken:
‘Wij hebben een sterke stad,
de HEER biedt ons redding
als een wal, als een muur.
Open de poorten,
opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden,
het volk van uw getrouwen.
De standvastige is veilig bij u,
vrede is er voor wie op u vertrouwt.
Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem,
want de HEER is een rots sinds mensenheugenis.
Hij haalt neer wie in de hoogte leven
en veilig in hun onneembare vesting wonen.
Hij brengt zelf hun stad ten val,
hij maakt haar met de grond gelijk,
niets laat hij van haar heel.
Dan wordt ze onder de voet gelopen,
vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.’
U effent het pad voor de rechtvaardige,
u baant voor hem een rechte weg.
Ook wij verlaten ons op u, HEER:
wij gaan de paden van uw recht.
Wij richten ons op uw naam,
2

Wijkkerk “De Open Hof”

naar u gaat ons verlangen uit.
Reikhalzend kijk ik naar u uit,
zelfs ’s nachts verlang ik naar u.
Wanneer u een oordeel over de wereld velt,
zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.
Maar niet de goddeloze: al wordt hij gespaard,
gerechtigheid zal hij nooit leren.
In het land van het recht doet hij slechts onrecht;
de macht van de HEER merkt hij niet op.
HEER, uw opgeheven hand ziet hij niet.
Laat hem dan tot zijn schande zien
hoe u ijvert voor uw volk,
hoe het vuur uw vijand verteert.
HEER, geef ons vrede,
alles wat wij deden, hebt u voor ons gedaan.
HEER, onze God,
andere heren hebben ons in hun macht gehad,
maar alleen uw naam zullen wij prijzen.
Lied: 175
Tweede lezing: Johannes 20: 24-31
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus
kwam. Toen 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.’ Een 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, en 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.’
Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me
gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in
dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de
messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.
Lied: 644
Overweging
Lied: 643: 1,2, 7 en 9
Dank en voorbede
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Slotlied: 425
Wegzending en zegen
Gesproken Amen.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan, met een groet van de gemeente, naar:
De heer Van Rooij en naar
Mevrouw Van Os
Bericht voor eindexamenkandidaten en hun ouders
Doe jij of doet je zoon/dochter dit jaar eindexamen? Spannend, heel veel succes
gewenst! Wij leven graag met je mee. Geef daarom je adres door aan Ageeth
Kroon - @mail kroonageeth@gmail.com telefoon 0657149944

Amnestie

Goednieuws berichten

Rusland: klachten tegen arts die kritiek uitte op corona-aanpak deels onterecht.
Een rechtbank in Rusland heeft in december 2020 besloten dat disciplinaire maatregelen tegen
Tatyana Revva, een intensivecare-arts, deels onterecht zijn. Ze kreeg die maatregelen
opgelegd nadat ze had geklaagd over het tekort aan beschermende middelen en andere
problemen bij de corona-aanpak in haar ziekenhuis. De rechtbank droeg het ziekenhuis op om
Revva een financiële compensatie te geven.
Tatyana Revva werd berispt toen ze met zeven collega’s een patiënt van ongeveer 160 kg van
de receptie via de trap naar de eerste verdieping moest brengen; het ziekenhuis beschikt niet
over een lift. ………………
Voor de volledige tekst kunt u deze “link” gebruiken
Goednieuwsberichten: https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Goednieuwsberichten-april-2021.pdf

Deze “link” geldt ook voor de volledige tekst van het volgende bericht;
Virginia schaft de doodstraf af.
De Amerikaanse staat Virginia heeft de doodstraf afgeschaft.
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‘We verwelkomen dit nieuws’, zegt Kristina Roth van Amnesty International USA. ‘De doodstraf
is onomkeerbaar, ineffectief, en heeft geen afschrikwekkende werking op misdaad. De manier
waarop de doodstraf wordt uitgevoerd is pijnlijk, gewelddadig en onmenselijk. En in de VS
worden vooral gemeenschappen van kleur disproportioneel geraakt door de doodstraf. Het
gebruik van de doodstraf als straf is ouderwets, heeft fundamentele problemen en moet voor
eens en altijd stoppen.’………………….
Altijd en overal tegen de doodstraf
Amnesty International is in alle gevallen tegen de doodstraf.
Schrijfactie Taiwan: gratie voor Chiou Ho-shun.
Chiou Ho-shun uit Taiwan zit al 32 jaar in de dodencel. Hij werd gemarteld om een moord en
een ontvoering te bekennen.
32 jaar in de dodencel.
Chiou Ho-shun uit Taiwan was een jongeman van 29 toen hij ter dood werd veroordeeld. Hij is
nu 61 en nog steeds in afwachting van zijn executie. Zijn proces werd 11 keer overgedaan, met
telkens hetzelfde vonnis. Chiou werd veroordeeld voor moord en ontvoering, maar het ‘bewijs’
daarvoor werd verkregen door marteling. Hij kreeg water met peper in zijn mond en neus
gegoten, werd geslagen, moest op ijs zitten en kreeg elektrische schokken toegediend.
De doodstraf is een wrede, onmenselijke en vernederende straf. Amnesty is tegen de doodstraf,
altijd en overal.
Wat kunt u doen?
Schrijf vóór 1 mei 2021 naar de Taiwanese president. Roep haar op om Chiou Ho-shun gratie
te verlenen.
Toelichting: https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Toelichting-briefschrijfactie-Taiwan-april-2021.pdf
Door de hieronderstaande “link” te gebruiken kunt u de voorbeeldbrief downloaden en versturen.
Brief: https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Briefschrijfactie-Taiwan-april-2021.pdf
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Deze QR-code kunt u voor beide collectedoelen gebruiken
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