Liturgie voor de dienst van zondag 24 april 2022 aanvang 09.00 uur.
voorganger : ds. Janneke de Valk-Boerma
muzikale medewerking: Iena Pals
Bij deze dienst: Dit is de eerste zondag na Pasen. Opstaan, nieuw leven is
niet te bevatten, wonderlijk, een morgen ongedacht. We lezen van de droom
van Jakob, ook wonderlijk, hemel en aarde komen samen. En over Jezus
die leeft, maar anders dan eerst.
Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar “Days of beauty”, Ola Gjeilo
Luiden van de klok
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 216: 1, 2 en 3
1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen: en niet loslaat wat zijn hand begon.
Inleidend woord
Lied van de zondag: What a wonderful world
Kyriegebed
Kyrielied: NLB 301e
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Glorialied : NLB 632: 1 en 3
Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven.
3 Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander

verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam.
en U in waarheid aanbidden.
Gebed om het licht van Gods Geest
Schriftlezing: Genesis 28: 10-22
Zingen: NLB 833
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
Schriftlezing: Lucas 24: 13- 23
Meditatie
Muziek
Dankgebed en voorbeden afgesloten door een stil gebed en een gezamenlijk gebeden
Onze vader
Mededelingen
Inzameling van de gaven
De collectes zijn voor: giro 555 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 24 april Ichthus” of via de Scipio App
Slotlied: NLB 841: 1, 2 en 4
1 Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd - uit;
2 geloof om veel te geven,
te geven honderd - in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
4 Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Zegen
De Eeuwige zij voor jullie, om je de juiste weg te wijzen,
Hij zij achter jullie, om je in de armen te sluiten en
om je te beschermen tegen gevaar,
De Eeuwige zij onder jullie om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
Hij zij in jullie om je te troosten als je verdriet hebt,
De Eeuwige zij rondom jullie als een beschermende muur,
wanneer anderen over je heen vallen,
De Eeuwige zij boven jullie om je te zegenen,
Zo zegene God jullie vandaag, morgen en in der eeuwigheid.
Gemeente zingt: Amen, Amen

