Orde van Dienst
Zondag 1 mei 2022, 10 uur
2de zondag na Pasen
Voorganger:
ds. Monique van Zoest, Zetten
Welkom en mededelingen:
Carla Oldenziel
Orgel: Martin van der Bent
Koster: Bob Viveen
Lezen: Jacomien Kleinepier
Beeld & Geluid:
Johan Klumpenaar en Joke Homan
Bloemen: Géke Jansen
Deur- en collectedienst:
Wim en Krina Wattel
Rijdienst:
Jo Koole en Luuk Boogert
Koffie: Ria Kruse
???? en Anne Marie Dekker

Thema: “Aan de abstractie voorbij”
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Orgelspel:

Air in D minor (arranged by Henry Coleman)
John Stanley (1713-1786)

Welkom door Carla
Moment van stilte
We luisteren naar: “Kyrie” (Vidala-babuala)
uit de Misa Criolla, van Ariel Ramirez, door
Los Fronterizos, Cantoria de la Basilica del Socorro.
gemeente gaan staan

Woorden om mee te beginnen
2

We zingen lied: 612, vers 2 en 3

2. Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

3. Getekend voor ons leven
als kind´ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!
gemeente gaat zitten

Woorden tot de Eeuwige
- Inleiding tot de stilte
- Lied: “O Lord, hear my prayer (2 maal)
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- Drempelgebed
Lied 974: 1 en 2
2. Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

Bijbellezing door Jacomien: Lucas 24:13 t/m 27
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?’
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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.

Lied 646 : 1 t/m 4

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.
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Lezing: Lucas 24: 28 t/m 35
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.

We luisteren naar: “Sanctus” (Carnaval cochabambino)
uit de Misa Criolla van Ariel Ramirez
Overdenking
Meditatief orgelspel: “Nun freut euch, liebe Christen g’mein”
Matthias Weckmann (1616 – 1674)
Gedachten voor elkaar, voor onszelf en voor de Eeuwige,
besloten met het Onze Vader (NBV)
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
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Mededelingen door Carla
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: “Bouw de kerk in Syrië weer op als baken
van hoop“, of uw bijdrage naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. Kerk in Syrië
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, o.v.v. het doel.

We zingen staande ons slotlied 636: 1 en 2
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2. Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.

Woorden van afscheid en zegen
Vervolg van het slotlied 636: 3
3. Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

Orgelspel: Festival Voluntary (opus 87) - Flor Peeters (1903-1986)
Volgende vieringen / activiteiten:
8 mei:
15 mei:
22 mei:
29 mei:

ds. Wim Jansen, Veere
ds. Menso Rappoldt, Emmen
ds. Marieke Fernhout, Arnhem
pastor Wim van Goch

