Orde van dienst in de Schepershof, zondag 10 april 2022
Protestantse wijkgemeente Emmen-Oost
Bij de dienst:
Met de dienst van Palmzondag begint de Stille Week. Het feestelijke van de
intocht mengt zich met de dreiging van het naderend einde. De kleur van intrede
(rood) verandert tijdens de dienst dan ook in paars, de kleur van de inkeer, de
kleur van de hele Veertigdagentijd. Vandaag vervolgen we het spoor dat het
evangelie naar Johannes trekt. Het gaat vandaag om de bekendste onbekende.
Hij wordt aangeduid met: 'de discipel die Jezus liefheeft' en hij komt meer dan
eens aan het woord in de verhalen. Wie was hij en wat is zijn rol in het
evangelie?
Orgelspel
Ontsteken van de paaskaars
●

Licht dat verlicht, verwarmt en klaarheid schenkt in ons leven. Licht dat
verwijst naar Christus, de opgestane Heer.

Woorden van welkom
Votum en groet:
V:Onze hulp is in de naam van de Heer
A:die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen de werken van zijn handen
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van onze Heer Jezus Christus.
A: AMEN
Lied 552 : 1,2 en 3 “Dit is een dag van zingen”
De schikking:
Lezing van het Palmpaasverhaal : Johannes 12 vers 12-19
Lied : 555 “Dans en zing: hosanna voor de koning”
Inleiding:
Lied: 547 : 1 en 2 “Met de boom des levens wegend op zijn rug”
Gebed om ontferming
Lied 1008: 1,2 en 3 “Rechter in het licht verheven”
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing : Johannes 13, 1-2; 21-38
Lied 558 : 1 en 2 “Jezus om uw lijden groot”
Overweging
Lied : “Jezus het licht”

Mededelingen
Gebeden:

Dankgebed
Voorbede
Stil gebed
Onze Vader
Lied 556 : 1,2 en 5 “Alles wat over ons geschreven staat”
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:
Tonnis Bos, voorganger
Geert Jan Olijslager, orgel
Het beamteam
Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook
www.pgemmenoost.nl.

