Orde van dienst voor zondag 3 april 2022
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „Lopen op het water” (Opwekking 789)
en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.
En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
Luiden van de klok

Stilte

Als de voorganger opstaat,staan allen op.Zingen: NLB 157A: 1 en 2
1 Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.

2 Van nu aan, om wat Hij,
de sterke, deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam
want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen.

Bemoediging
V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.
V: Onze hulp is in de naam van de ENE, die ruimte gemaakt heeft
voor de lucht, zodat wij kunnen ademen, en voor het land,
zodat wij daarop vrij kunnen leven.
G: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat
het werk dat zo liefdevol is begonnen.
V: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren.
Dit durven we zeggen, in vertrouwen op de onuitspreekbare
naam van de ENE, die onze vader en moeder wil zijn.
G: die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde.
Amen.
Zingen: NLB 157A: 3 en 4
3 Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen;
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.
Gemeente gaat zitten

4 Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken,
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.

Inleiding op de dienst
Gebed
Zingen: NLB 887: 1, 2 en 3
1 Wees stil en weet, Ik ben uw God.
Wees stil, en weet, Ik ben uw God.
Wees stil, en weet, Ik ben uw God.

2 Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal.
Ik ben het die u helen zal

3 Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Lezen: Exodus 14: 5-22 en Johannes 12: 37-47
Zingen: NLB 1001: 1 en 2
1 De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen and're mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Overdenking
Zingen: Rakelings Nabij 80: 1, 2 en 3 (melodie NLB 547)
1 Hier op deze aarde,
vol van mens'lijkheid,
loopt uw weg ten leven
boven eindigheid.
Kyrie eleison,
Ga ons mensen voor.
Trek door de woestijnen
uw vernieuwend spoor.

2 Heel de last van leven
draagt u in uw hart,
deelt in de verscheurdheid
en in onze smart.
Kyrie eleison,
Ga ons mensen voor.
Trek door de woestijnen
uw vernieuwend spoor.

3 Laten dan wij eten, / om te kunnen gaan,
brood voor harten leven / dat ons bij wil staan.
Kyrie eleison, / Ga ons mensen voor.
Trek door de woestijnen / uw vernieuwend spoor.

Mededelingen
Inzameling gaven (1e: KiA werelddiaconaat Moldavië / 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 3 april Ichthus.
Dank- en voorbeden
Luisteren: Het lied in mijn hart (Quo Vadis)
Zingen: ZZZ 407a: 1, 2 en 3 (melodie NLB 1010)
1 Wij die met eigen ogen
de aarde zien verscheurd,
maar blind en onmeedogend
ontkennen wat gebeurt:
dat oorlog is geboden
en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden,
dat wij die mensen zijn.

2 Wij die nog mogen leven
van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijs gegeven
aan meer dan eigen schuld,
wij die, God weet hoe verder,
tot hier toe zijn gespaard:
dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.

3 Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het licht ontwaakt.
Dat in ons wordt herschapen
de geest die overleeft.
Dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.
Zegen

Gemeente (zingt): Amen

Zingen: Iona II:31
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.
Na de dienst is er koffie/thee in de Zeihuuvzaal. Hartelijk welkom.

