Orde van Dienst
24 april 2022, 10 uur

Voorganger: ds. Paul Saraber,
Brie sous Barbezieux (F)
Welkom en mededelingen:
Luuk Boogert
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Wim van Liere
Lezen: Wim Jumelet
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen: Henny Kuut
Deur- en collectedienst:
Wim van Liere en José Viveen
Rijdienst: Johan Klumpenaar
en Leo Adriaanse
Koffie: Anneke Lutgendorff (vroeg)
Henny Kuut en Joop Caljé

Orgelspel: “Prélude au Kyrie” Jean Langlais
Welkom door Luuk
gemeente gaan staan

Openingslied 657: 1, 2 en 4

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draag mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Woord van vertrouwen / Votum
gemeente gaat zitten

Lied 225 (LvdK)

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de heer een nieuw gezang!
3. Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil'ge tekens te verstaan.
5.Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
Inleiding / Stilte / Gebed

Lied 812: 1, 2 en 3
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Lezing door Wim Jumelet: Lucas 24:13-35
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat
Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt.Ze spraken met
elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek
waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd
vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.
Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber
gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de
enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd
is?’
Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus
uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van
het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten
veroordelen en laten kruisigen.
Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar
inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.
Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht.
Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar
niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De
engelen zeiden dat hij leeft.
Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals
de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’
Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van
begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de
messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna
verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij
begon bij Mozes en de Profeten.
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder
wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en
zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij
ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam
hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun.1Nu werden
hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun
blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg
met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen
meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die
tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan
Simon verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd
was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het
brood.
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Lied 646

2. Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.
3. De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!
4. Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het daag'lijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.
Overdenking: “de derde man”
Orgelspel
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Lied 647
2. Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
3. Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaa

4. Voor mensen, die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
Gebeden: voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen door Luuk
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: voor de algemene diaconie van de PG
kerken in Middelburg, IBAN NL 50 RABO 0385 3828 71 t.n.v.
Centrale Diaconie PGM o.v.v. collecte algemene diaconie KK 24 april
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, m.v.v. het doel.
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We zingen staande ons slotlied 425

Zegen
Orgelspel: "Praeludium in G" BWV 541 J.S.Bach.
Volgende vieringen / activiteiten:
1 mei:
ds. Monique van Zoest, Zetten
8 mei:
ds. Wim Jansen, Veere
15 mei:
ds. Menso Rappoldt, Emmen
22 mei:
ds. Marieke Fernhout, Arnhem
29 mei:
pastor Wim van Goch
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