Orde van de dienst
op zondag 30 januari 2022
‘Brief van Christus’

Emmen, De Schepershof

10.00 uur

Vooraf orgelspel
Ambtsdragers komen binnen
Aansteken van de paaskaars
'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan.’
Lied 215:1 en 2
voorg.:
allen:
voorg.:
allen:
voorg.:
allen:

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 HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Licht en vrede voor u, van God de Vader
en van Jezus, de Heer.
AMEN.

Psalm 33:1 en 8
Inleidend woord
Lucas 4:21-30
21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’ 22 Allen betuigden
Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is
toch de zoon van Jozef?’ 23 En Hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie Me dit gezegde voorhouden:
Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw
vaderstad.’ 24 Hij vervolgde: ‘Luister, Ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. 25 Maar Ik
zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in
het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. 26 Toch werd Elia niet naar een van hen
gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27 En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen
in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër
Naäman.’ 28 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. 29 Ze sprongen op en
dreven Hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem in de afgrond te
storten. 30 Maar Hij liep midden tussen hen door en vertrok.
Lied 530
Gebed
2 Korintiërs 3:1-6
1 Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of
van u nodig? 2 U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te
lezen: 3 u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de
levende God, niet in stenen platen gegrift maar in mensenharten. 4 Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus
tegenover God uitspreken. 5 Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen
beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. 6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te
dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest
maakt levend.
Lied 221:1 en 3

Overdenking
J.S. Bach, Franse suite no 2, Allemande https://www.youtube.com/watch?v=CnMwCuPUzMY
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Lied 687:1 en 2
Zegen

