Paaszondag 17 april 2022
Orde van dienst van de Protestantse Gemeente Emmen Oost

--------------------------------------------------------------------Orgelspel
Gemeente 621, 1,2,3
De Paaskaars wordt binnengebracht en aangestoken
Begroeting (cantorij)
Cantorij: Lied 290 uit ZZZ
V Het licht van Christus
A WIJ DANKEN GOD
V Welkom aan allen die gekomen bent,
of met ons verbonden via de kerkomroep
V We vieren de vrede, verkondigen hoop,
we vernieuwen ons geloof,
want Christus is opgestaan
A JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN
V Ja, Hij is waarlijk opgestaan
A HALLELUJA
Korte toelichting op de bloemschikking
Kyriëgebed
Loflied 621, 4 en 5
Gebed bij de opening
Psalm 126, 3
Cantorij
Als de graankorrel sterft , oratorium voor de veertigdagentijd en pasen, tekst Marijke de
Bruijne

Lezing: Johannes 20, 11-16
Cantorij zingt Berichten van de dood gegaan
vervolg lezing: Johannes 20, 18-18
Cantorij zingt
Wat dreef mij naar het graf
Met kruiden van de dood, welriekend, zacht,
geurig als balsem voor mijn ziel, ging ik om hem te zien
Stem leest
Verdwaasd, vertwijfeld, bang
Cantorij zingt
Wat dreef mij naar het graf
Met kruiden van de dood, welriekend, zacht,
geurig als balsem voor mijn ziel, ging ik om hem te zien
Stem leest
Toen noemde hij mijn naam
Cantorij zingt
O, hij was zo dichtbij, ik kon hem bijna raken…
Stem leest
Hoe ik ben thuisgekomen, weet ik niet.
Maar waar ik liep, was wat ik kende
overtogen met een glans,
die alles had vernieuwd.
Overweging
Lied 634
Mededelingen
Bloemen
Toelichting op de collect
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Gezongen Onze Vader 369 b
ZZZ 736 afwisseling gemeente en cantorij
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
Prijs de dag dat hij verrees, Sytze de Vries
Cantorij 1. Prijs de dag dat Hij verrees,- Halleluja!
ons de nieuwe morgen wees. – Halleluja!
Christus heeft ons door de nacht – Halleluja!
dichter bij die dag gebracht.- Halleluja!
Allen 2. Blaas vandaag trompetten aan. – Halleluja!
Vier het feest van volle maan – Halleluja!
met het lied in ieders mond: - Halleluja!
God vernieuwt zijn trouwverbond. – Halleluja!
C 3. Christus, uw getuigenis – Halleluja!
dat Gods Naam bevrijder is. – Halleluja!
bindt ons samen, vuurt ons aan – Halleluja!
vrolijk met u mee te gaan. – Halleluja!
A 4. Zing met opgeheven hoofd – Halleluja!
van wat deze dag belooft: - Halleluja!
hoe in Hem, dit nieuw begin, - Halleluja!
alles zijn bestemming vindt. – Halleluja!
A 5. Als de schepping wordt bekroond, - Halleluja!
God zelf bij de mensen woont, - Halleluja!
iedereen te bloeien staat: - Halleluja!
prijs die dag die komen gaat. – Halleluja!
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