Orde van dienst voor zondag 8 mei 2022,
10 uur, in het Witte Kerkje in Groet
Voorganger: ds. Fokko F. Omta
Organist: Leen Koning
Ambtsdrager van dienst: Anneke Maijer

Alles verandert, niets blijft bij het oude ?

VOORAF: Welkom en moment van stilte
LIED (Psalm) 84: 1 en 2 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, ……
ONZE HULP & GROET
GEBED VOOR DE DIENST
ZINGEN: Lied 84: 6
SCHRIFTLEZING-N.T.:
Lucas 24 v.a. vs. 36
[Twee volgelingen van Jezus, onderweg naar hun dorp Emmaüs bij Jeruzalem hadden in een
reisgenoot Jezus herkend. De volgende dag gingen ze terug naar de discipelen om hun ervaring te
vertellen.]
Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: Vrede zij met
jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei:
Waarom zo ontzet, en waarom zo twijfelen. Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me
aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna
toonde hij hun zijn handen en voeten. Ze konden het van vreugde niet geloven. ( … ) . Hij zei tegen
hen: Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de
Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij
hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: Er staat geschreven
dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in
zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden
vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat
de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn
bekleed.
LIED 625: 1, 2, 3 – Groen ontluikt de aarde
VERKONDIGING
LIED 837 : 1, 2, 3, 4 – Iedereen zoekt U, jong of oud
MEDEDELINGEN en COLLECTES
1e collecte: diaconaal - Kerk in Actie, Noodhulp Nigeria. Nigeriaanse kerken steunen christenen en
moslims op de vlucht voor geweld in eigen land op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer
en het verwerken van trauma's.
2e collecte: voor onderhoud van de kerken en de kosten van de eredienst.
Hoe u thuis kunt bijdragen leest u in de nieuwsbrief.
GEBEDEN

SLOTLIED: (mel. Lied 1010))
1.O Christus wees geprezen, Gij hebt ons vrijgemaakt;
om nooit meer slaaf te wezen, weerloos en zwak en naakt.
Gij hebt ons uitverkoren om aan U zelf gelijk,
als vrienden nieuw geboren te treden in uw rijk.
2. Gij enige bevrijde, die, toen Gij werd verzocht,
uw ziel en zaligheid aan de duivel niet verkocht,
gij hebt hem wedersproken gij hebt Gods woord volbracht,
en zo hebt Gij verbroken de bankring van zijn macht.
3. Geef dat wij als 'bevrijden' nu zonder vrees of blaam
u hartelijk belijden en leven in uw Naam.
dat wij u niet ontbreken maak ons aan u gelijk
Christus naar wie wij heten voorboden van uw Rijk.
ZEGEN EN ZENDING

