Orde van Dienst
Zondag 8 mei 2022, 10 uur
3de zondag na Pasen
Voorganger:
ds. Wim Jansen, Veere
Welkom en mededelingen:
Simone Ludikhuijze
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Henk Soepenberg
Lezen: Wim van Liere
Beeld & Geluid:
Gert en Anita Kooiman
Bloemen: Eva ‘t Hooft
Deur- en collectedienst:
Willy Nieuwkoop
en Simone Ludikhuijze
Rijdienst:
Niels vander Velde en Ad de Goffau
Koffie: Marja Oostdijk
Wim van Liere en Anita Kooiman

Thema: “Berichten van de overkant”
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Orgelspel:

"Suite du deuxieme ton" "Plein Jeu" en
"Caprice sur les Grands Jeu" Louis-Nicolas Clérambault.

Welkom door Simone
gemeente gaan staan

Aanvangslied lied: 625: 1

We zwijgen en buigen voor het Mysterie…
Woord van vertrouwen: Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde
Groet: De vrede van Christus met u allen, amen
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Lied 625: 2 en 3
2. Met geweld begraven werd de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Jezus is dood, geen weg lijkt meer te gaan
Liefde groeit als koren, als het groene graan.
3. Zaad van God, verloren in de harde steen,
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen,heen is de nacht, de derde dag breekt aan.
Liefde groeit als koren, als het groene graan.
gemeente gaat zitten

Stilte en gebed
Lied 117d (Taizé, 1e keer allen, 2e vrouwen, 3e mannen, 4e allen)

Opstapje naar het thema: De verdwijning en de verschijning van
Roelie Rups
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Lied 670: 1, 2 en 3

2. Uw naam is Trooster. Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

3. Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Lezingen
Hooglied 8: 6b (eigen hertaling naar de NBV, WJ)
‘Sterk als de dood is de liefde,
fel als de hel de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een laaiende vlam,
een vlam van de Ene,
het grote Vuur.’
Lucas 24:28 -32 (eigen hertaling naar de NBV, WJ
Inleidend: Twee vrienden van Jezus ondergaan op weg van Jeruzalem
naar Emmaüs het gloedvolle betoog van een charismatische
vreemdeling die met hen oploopt. En dan:

‘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 dat niet te
doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is avond en de dag is bijna
voorbij.’ 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. Nu vielen hun de schellen van de ogen en ze herkenden
hem. Maar op hetzelfde moment werd hij onttrokken aan hun blik. Toen
zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandden onze harten niet in ons toen hij
onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?’
Lied 255 (in de oude melodie van het Liedboek)

2. Zo zult Gij ons terzijde gaan;
want Gij zijt waarlijk opgestaan,
in 't breken van ons brood zijt Gij
ons in ons eigen huis nabij.

3. O Heer, tot U zo bidden wij,
blijf in ons midden, wees nabij,
steek Gij ons dorre hart in brand
al zijn wij traag door onverstand.

4. Wanneer ons dan de avond wenkt,
de schaduw van ons leven lengt,
wees onze laatste reisgenoot,
een metgezel in alle nood.
Niet bijbelse lezing
Fragment uit ‘Een gift uit Avalon’ van Annet Brouwe
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‘In de stof zijn mijn geliefde en ik ver van elkaar, maar in de geest zijn
we samen en nabij. De draad tussen ons beiden is niet gebroken. We
zijn nog steeds in liefde verbonden: jij daar, in het land van Licht, en ik
hier, in het Aardse. Onze liefde is eeuwigdurend, onze liefde is sterker
dan de dood.’
Lied 650: 1,2,3,4

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

Meditatie: “Berichten van de overkant”
Stilte / Orgelspel
Lied 650: 5,6,7
5. De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6. Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.
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Gebeden (met stilte en Onzevader)
Mededelingen door Simone
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: “Slachtoffers van geweld in Nigeria”
uw bijdrage naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. het doel.
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 663
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2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit,
van oog tot oog aanschouwen,
in alle eeuwigheid.
Zegen: Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen.
Orgelspel: "Lobe den Herren, den Machtigen Konig der Ehren" Max Reger.

Volgende vieringen / activiteiten:
15 mei:
ds. Menso Rappoldt, Emmen
22 mei:
ds. Marieke Fernhout, Arnhem
29 mei:
pastor Wim van Goch, Middelburg
5 juni, Pinksteren: ds. Pim Steenbergen, Middelburg
12 juni:
ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven
19 juni:
pastor Wim van Goch, Middelburg
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