Orde van dienst Protestantse Gemeente, Emmen-Oost
Zondag 3 april 2022, 5de zondag van de veertigdagentijd: Zondag Judica, doe mij recht
De dorstige drinken geven

----------------------------------------------------Orgelmuziek
Psalm 43, 1
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
Psalm 43, 4, 5
Kyriegebed
Lied Veertig dagen (ZZZ 703) 1 en 4
1
Veertig dagen nog tot pasen
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan
Refrein
Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering met
vreugd’en moeite samenging
4
Veertig dagen nog tot pasen
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen

hoe je duister kunt verjagen
om met pasen klaar te zijn
refrein
(tekst Marijke de Bruijne, muziek Peter Rippen)

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 Jesaja 58, 7-10
Lied 48, 1
Evangelielezing Lukas 20, 9-19
Lied 859, 1 2
Overweging

Lied
Doortocht
Ik zal er zijn, hebt u gezegd
Ik zal er zijn op al je wegen.
Ook wie uw naam in twijfel trekt,
komt sporen van uw liefde tegen
U bent een vuurzuil in de nacht,
een wolkkolom wanneer het dag is.
U bent de gids die op ons wacht,
u bent de stok, die onze steun is.
U gaat ons voor en staat ons bij,
zolang de tocht ook maar zal duren.
U bent een broer aan onze zij,
een moeder tijdens bange uren.

U trekt met ons de engte door
die ons in huiver hield gevangen.
U breng ons op het goede spoor,
u bent de gids van ons verlangen.
lied van Rene van Loenen,
melodie Liedboek 1973 263 , uit: In wolken uitgesneden

Mededelingen
Bloemen
Collecten en een toelichting op het doel van de collecte - kerkelijke organisatie Bethania,
Moldavië, hulp voor ouderen en jongeren, die met elkaar verbonden worden
Gebeden
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied 910 2 en 4
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.
Allen: AMEN
--------------------------------Aan deze dienst werkten mee:
Tonnis Bos, orgel
Door-Elske Cazemier, voorganger
De bloemschikgroep zorgt voor de schikkingen in de veertigdagentijd
Het beamteam
Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook
www.pgemmenoost.nl.

