Orde van dienst zondag 3 oktober 2021
Schepershof, Emmen-Oost
Ontsteken van de paaskaars
●

Bij u is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht. (Ps 36,
10)

Stilte voor een moment van bezinning
Votum en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen de werken van zijn handen
Genade, barmhartigheid en vrede
zij u van God de Vader
en van Christus Jezus
AMEN
Woorden van welkom in deze dienst over schepping en duurzaam leven
Aria Schöpfung van Joseph Haydn, sopraanaria
"Mit Staunen sieht das Wunderwerk"
Zie het wonderwerk met verbazing, de hemelbewoners zijn een vrolijke schare
en ze zingen luidkeels de lof voor de Schepper, de lof van de tweede dag.
Kyriegebed
Keer ons, God
(Ruth Burgess, in ‘Meditatief leven, hart voor de schepping’ Iona)
v. Zoals de aarde zich keert
van nacht naar dag,
van dag naar nacht,
allen: KEER ONS OM, GOD
Van ons egoïsme
KEER ONS OM, GOD
Van onze dwaasheid
KEER ONS OM GOD
Naar gerechtigheid
KEER ONS OM, GOD
Naar liefde
KEER ONS OM, GOD

Zoals de aarde zich keert
van nacht naar dag,
van dag naar nacht,
KEER ONS OM, GOD
Glorialied gebaseerd op het Zonnelied van Franciscus van Assisi
Lied 400 (Liedboek 1973)
1 Almachtige, verheven Heer, halleluja,
aan U behoort de lof en eer, halleluja.
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja,
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
2 Geloofd om gans uw creatuur, halleluja!
Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja,
die warme schitterende bron, halleluja,
de heer des hemels, broeder zon, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
3 Hij is zo heerlijk in zijn pracht, halleluja,
verdrijft zo stralende de nacht, halleluja,
en geeft ons dag aan dag zijn licht, halleluja,
als afglans van uw aangezicht, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Gebed bij de opening van het Woord gebed
Lezing Psalm 8
Lied 823 1 en 4
Omkering Gedicht geschreven door: Jaap van Dijkhuizen, Winnaar
gedichtenwedstrijd 2021 Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg
Het onbegrijpelijk begin
Een oerknal of een woord –
Maar hoe dan ook begin van tijd
Van wat begin en einde heeft
Wat groeien wil en sterven zal
Wat eigen groei en bloei creëert
Zo bracht de moeder aarde voort
De mens als missing link
Tussen het scheppen en verval
Van haar die hem het leven gaf
Hij wroette los wat samenhield
Verslond zijn moeder vrat haar kaal

Haar tere huid nu onbeschermd
Kind dat zijn moeder consumeert
Muziek
Overweging
Lied 980
Mededelingen
Bloemen
Collecten - toelichting op het doel van de collecte.
Gebeden
Dankgebed
Voorbeden (gebed Karin vd Broeke 2015)
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied 839 1,2 3
Zegen van onrust
Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede
Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven
een verschil te kunnen maken in deze wereld
zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
ALLEN: AMEN
--------------------------------Aan deze dienst werkten mee:
*Tonnis Bos, orgel
*Bijdragen voor de inhoud en uitvoering van de dienst van Miny de Ruiter, Petra
ten Cate, Ineke Brouwer, Bea van Arkel, Door-Elske Cazemier (voorganger)
*Het beamteam
Terugzien of horen? Dat kan via www.kerkomroep.nl, zie www.pgemmenoost.nl.

