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Koffiedrinken na de dienst

BLOEMENGROET: De blommen geane
mei in hertlike groet nei;
Mw Erna Vellinga, Wynserdyk 41

Collecte:
1e collecte – Noodhulp Nigeria
2e collecte – Diaconie
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Orde van dienst zondag 8 mei 2022 Easterein
Orgelspel
Welkom
Moment van stilte
Lied 15: 1 en 4
1 Wie zult Gij noden in uw tent, wie op uw heil'ge berg doen wonen?
Hem die, o Heer, uw recht niet schendt, in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij u een gastheer tonen.

4 Wie mag te gast zijn in uw tent, wie zult Gij drank en voedsel reiken?
Die onomkoopbaar 't recht erkent van ieder die zich tot hem wendt.
nooit zal hij wank'len en bezwijken.
Bemoediging en groet
Lied 81: 1, 4, 8 en 11
1 Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

8 Ik ben Hij-die-is:
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?

4 God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht
nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

11 Ga niet van Mij heen,
volg Mij op mijn wegen,
sluit u hecht aaneen.
Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan:
niemand houdt u tegen.

Gebed om verootmoediging
Lied 283
1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Gebed rondom het Woord

Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Moment met de kinderen
Lied 352: 1, 2, 5 en 6
1 Jezus, meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

5 Gij hebt, uit de dood verrezen,
’t boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,
’t water brengt ons weer aan land.

2 Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

6 Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.

Kinderen verlaten de kerk
Lezingen:
Genesis 1: 26-31
Matteüs 6: 19-24 (Fries)
Lied 1010: 1, 2 en 4
1 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!
Overdenking
Orgelspel

Lied 542
1 God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga naar ’t land dat Ik u wijs.’
2 Het volk van God was veertig jaar – een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land, het land van Kanaän.
3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur, een nieuwe Mozes zijn.
4 Eer aan de Vader en de Zoon en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens belofte zijt geweest.
Kinderen komen terug in de kerk
Gebed, stilte en Onze Vader
Aandacht voor de collecte onder orgelspel
Slotlied 978: 1, 2 en 4
1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Zegen Amen 3x

2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

