Orde van dienst
Zondag 18 september 2022
begin van de Vredesweek
Schepershof, Protestantse wijkgemeente Emmen-Oost

**************
Muziek
Ontsteken van de paaskaars
●

Licht voor de wereld, licht van Christus

Stilte voor een moment van bezinning
Votum en groet
V:
Onze hulp is in de naam van de Heer
A:
die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen de werken van zijn handen
V: Genade, barmhartigheid en vrede
zij u van God de Vader
en van Christus Jezus
AMEN
Psalm van de zondag, lied 138 1, 4
Openingsgebed *)
Kyrie & Gloria 270 a

Psalm 156 - Generaties *)
God is de God van Abraham, Isaak en Jakob
de God van vaders, zonen en kleinzonen
de God van moeders, dochters en
kleindochters
de God van alle generaties

Voor de schuld van de ouders
laat God de kinderen boeten
en ook het derde geslacht en het vierde
wanneer ze Hem haten

Grootmachten strijden om land en heuvels
Soldaten bloeden op kiezelstenen
Voedsel, water, veiligheid
Normen, waarden, de volgende strijd

Geef door wat in vertrouwen is gegeven
Sta op tegen duivelse krachten groot en klein
Wie belemmert werkelijk ons diepste wezen?
Wees dan de echo voor elke ongehoorde stem

Een ketting van landen
Allen tegen allen
Een keten van burgers
De een tegen de ander

Voor de schuld van de ouders
laat God de kinderen boeten
maar als ze God liefhebben
en doen wat Hij gebiedt
bewijst Hij de kinderen zijn liefde
tot in het duizendste geslacht.

Kleine machten strijden om papier en graan
Ontheemden roepen om beschutting
Kennis, waarheid, moreel appel
Media, onwaarheid, de volgende rel

Lied 1010, 3 en 4
Gebed bij de opening van het Woord
Evangelielezing Lukas 15, 11-31
Lied 824
Overweging
Lied 991 1, 2, 3, 5, 6
Mededelingen
Bloemen
Collecten en een toelichting op het doel van de collecte.
Gebeden
*Dankgebed
*Voorbeden afgewisseld met het zingen van
lied 925 Wek mijn zachtheid weer (:zo zingen wij biddend)
*Stil gebed
*Onze Vader
Slotlied 462
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
--------------------------------*) materiaal uit de Vrede vieren (Pax), Psalm 156 is geschreven door Enis Odaci, Humanislam
Aan deze dienst werkten mee:
Tonnis Bos, 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.

