Orde van dienst voor zondag 20 maart 2022
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien”
(NLB 772) en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien hoe Gods nieuwe wereld zal zijn.
De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres, en de wolf legt zich neer naast het lam.
Luisteren: Gnossiene 1 (Eric Satie) door Bert Melis
Luiden van de klok

Stilte

Als de voorganger opstaat, staan allen op.
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige.
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid,
G: en niet los laat wat Zijn hand bgon. Amen
Gemeente gaat zitten
Zingen: Er is een stilte die kan zingen: 1 en 3
1 Er is een stilte die kan zingen,
een zwijgen dat vervoert,
maar nu de liedren mogen klinken
Zijn wij verrukt, ontroerd.
O God, u loven is ons leven
u prijzen zij aan zij,
welke gevaren ons omgeven
u was en blijft nabij.

3 Laten wij opstaan en God danken
dat hij ons heeft behoed
hem vragen om het licht, de klanken
waarmee hij ons begroet.
De tijd van afstand is vergleden
het leven neemt een keer.
Wij wensen hier elkaar de vrede
van Christus onze Heer.

Inleidend woord
Luisteren: Can you feel the love tonight (Elton John) door Eva Vliegenthart . . .
Kyriegebed
Zingen: Heel het duister is vol van luister (Taize 26a)
Heel het duister is vol van luister
door uw licht de nacht is als de dag net zo helder.
Gebed om het licht van Gods Geest
Lezen: 1 Koningen 3: 3-11

Zingen: NLB 221: 1 en 3
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeftGij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Meditatie
Luisteren: Bist Du bei mir (J.S. Bach) door Henk Wiersema en Bert Melis
Mededelingen
Inzameling gaven (1e: KiA werelddiaconaat / 2e: PGE)
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken op rekeningnummer
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 20 maart Ichthus.
Luisteren: Uw wil door Hans Vliegenthart geschiede
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Luisteren: Jeruzalem, stad van goed door Hans Vliegenthart en Iena Pals
Zingen: NLB 977: 1, 2 en 3
1 Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd,
nu in de lente zich verheugt
al wat er leeft op aarde!
De gaarden zijn op 't schoonst gesierd,
opdat gij 't lieve leven viert,
dat God u openbaarde.
3 En vogels, waar men hoort of ziet,de leeuwerik zingt het hoogste lied,
de zwaluw voedt haar jongen.

2 De bomen staan in blad gezet,
de aarde dekt haar naaktheid met
een lichte groene wade;
en tulp en narcis evenzo:
veel heerlijker dan Salomo
bekleedt ze Gods genade.

De bronnen ruisen overal,looft Hem, in wie u eens voor al
het leven is ontsprongen.
Zegen

Gemeente (zingt): Amen

Na de dienst is er koffie/thee in de Zeihuuvzaal. Hartelijk welkom.

