Liturgie voor zondag 27 maart 2022
Voorganger ds. Frans de Boer-Knegt
Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar: Opwekking 7
In het kader van het project Ik geloof in de Opstanding:
Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en
een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Johannes 11:25,26
Dat zei Jezus bij de opstanding van Lazarus
Maar wij staan nu aan het begin van de lijdenstijd. En dat betekent dat Ik mijn kruis mag dragen. Mijn
bekeringstekst is Lucas 9:23.
Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge
Mij.
Mijn bekering was in november 1976
Maar telkens als ik mijn kruis moest dragen kwamen er ook zegeningen. Zonder kruis geen
zegeningen en zonder zegeningen geen kruis. Het heeft mij een mooie balans gegeven in mijn leven.
Aan de ene kant draag ik mijn kruis, aan de andere kant tel ik mijn zegeningen.
Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
Mattheus 19:26 Bij God zijn alle dingen mogelijk.
Daar past een mooi lied bij: Heer God, u loven wij, Opwekking 7
Luiden van de klok
Welkom
Allen gaan staan en zingen:
NLB 286: 1 en 2
1 Waar de mensen dwalen in het donker
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
refrein:
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
2 Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Refrein…..
Bemoediging en groet
V:
G:
V:
G:
V:
G:

Drempelgebed

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid,
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade en vrede voor u, in de Naam van de vader,
de zoon en de Heilige Geest.
Amen
(Gem. gaat zitten)

NLB 286: 3
3 Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
refrein:
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
Smeekgebed
NLB 547: 1, 2, 3 en 4
1 Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan,
3 want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
4 Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan,
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezen: Psalm 103 (uit “150 psalmen vrij” van Huub Oosterhuis)
NLB 103e: 1e deel, 2x)
Bless the Lord, my soul,
and bless God's holy Name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.
Schriftlezing: Lucas 13: 1-9
NLB 321: 1, 2, 3, 6 en 7
1 Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.
2 Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond zo is het koninkrijk Gods.

3 Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.
6 Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.
7 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
Overdenking
NLB 561: 1, 2, 3, 4, 5
1 O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.
2 Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.
3 De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.
4 O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,
5 opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.
Dankgebed en voorbede
Mededelingen; bloemen, collecte
De collectes zijn vandaag voor kerk in actie
(Missionair Werk: jong en oud thuis in de kliederkerk) en de wijkkas.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse
gemeente Emmen o.v.v. “collecte 27 maart Ichthus”
Kerk in actie:
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is
een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te
ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze nietalledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke
achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te
voorzien. Geef in de collecte voor het missionair werk van de Protestantse Kerk en help mee om
kliederkerk te laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen
creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen. Van harte aanbevolen.

Slotlied NLB 430/Zegen
Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;
zegene ons de grote Naam!
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie zoeken in de stilte
naar een vuur voor hart en handen:
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie zingen op Gods adem
van de hoop die niet zal doven:
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen:
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Het licht van Gods ogen gaat over U op!
De zon van Zijn vrede als een nieuwe dag!
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Met vrede gegroet en gezegend met licht!

