Orde van dienst in de Schepershof, Emmen-Oost
Zondag 20 maart 2022, 3de zondag van de veertigdagentijd
De naakten kleden
----------------------------------------------------Orgelmuziek
Ontsteken van de paaskaars
●

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. (Ps 119 105)

Bemoediging en groet
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
Allen AMEN
Lied: Hoe kan er in de wereld vrede zijn
Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.
Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.
Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.
tekst: Ria Borkent, geschreven maart 2022 melodie: psalm 119
Welkom
Kyriegebed
Gebed bij de opening van het Woord
Geef ons ogen die de kleine dingen van gewone dagen zien
en in het licht zetten;

geef ons oren die de verborgen vragen
in het gesprek met anderen opnemen;
geef ons handen die niet lang overleggen
of ze zullen helpen en goed zullen zijn,
Laat Uw licht doordringen
door het venster van onze ziel in ons binnenste
zodat we stralen in onze omgeving
en onderweg met medemensen.
Maak ons tot een venster
waardoor uw liefde in de wereld schijnt.
AMEN
Uw liefde in de wereld, een gebed van Edith Stein

Lezing Exodus 6, 2-8
Lied 46, 1
Evangelielezing Lukas 13, 1-9
Lied 860 1, 4
Overweging
Lied 898, 3 en 4
Mededelingen
Bloemen
Collecten en een toelichting op het doel van de collecte.
Gebeden
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied ZZZ 443 Komen ooit voeten gevleugeld 1,2 3
Wegzending en zegen
De Eeuwige zegene en behoede ons,
de Eeuwige doe haar aanschijn over ons lichten en zij ons genadig,
de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.
AMEN
--------------------------------Aan deze dienst werkten mee:
Bart Trip, orgel
Door-Elske Cazemier, voorganger
Het beamteam

Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook
www.pgemmenoost.nl.

