ORDE VAN DIENST
Zondag 5 mei 2019

‘Bevrijd’

Derde zondag van Pasen
Voorganger mw. Angeliek Knol, organist Anton Pauw, ouderling Jur Visser,
diaken Henk Vonk

Voor het eerst hier in de kerk? Welkom!
We hopen dat u snel uw weg zult vinden in deze gemeente.

VOORBEREIDING
Inleidend orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Allen:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering
Voorganger:
.....
eeuwige God, wees ons genadig
Allen:
EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.
Zingen

Lied 33: 1, 4, 6, 8
‘Kom nu met zang en roer de snaren’
We gaan zitten

Gebed om ontferming
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld
…
Kyrielied: Lied 299e
Kinderlied: lied 832 ‘Geroepen om op weg te gaan’
Met de kinderen
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst
HET WOORD
Voorganger: De Heer zal bij u zijn.
Allen:
DE HEER ZAL U BEWAREN.
Gebed bij de opening van het Woord
Eerste lezing: Jeremia 32: 36-41
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toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad,
waarover jullie zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de
koning van Babylonië in handen”: 37Ik zal de inwoners samenbrengen uit
alle landen waarheen ik ze in mijn grote woede en toorn verdreven heb, ze
terugbrengen naar deze stad en ze er in vrede laten wonen. 38Zij zullen mijn
volk zijn en ik zal hun God zijn. 39Ik zal hen één van hart en één van zin
maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun
nageslacht goed zal gaan. 40Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik
keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met
ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren.
41Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in
dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen.
36Maar

Zingen: lied 709: 1, 2, 3 ‘Nooit lichter ving de lente aan’
Tweede lezing: Lucas: 24: 33-49
33Ze

stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de
elf en de anderen aantroffen, 34die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk
uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35De twee leerlingen
vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar
had gemaakt door het breken van het brood.
36Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden
staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37Verbijsterd en door angst overmand,
meenden ze een geestverschijning te zien. 38Maar hij zei tegen hen:
‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39Kijk
naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed,
want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’
40Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41Omdat ze het van
vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun:
‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42Ze gaven hem een stuk geroosterde vis.
43Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44Hij zei tegen hen: ‘Toen ik
nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van
Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in
vervulling moest gaan.’ 45Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor
het begrijpen van de Schriften. 46Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat
de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan
uit de dood, 47-48en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden
om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen
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hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49Ik zal ervoor
zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de
stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
Voorganger: Zo spreekt de Heer.
Allen:
WIJ DANKEN GOD.
Zingen: lied 709: 4, 5
Verkondiging
Meditatief pianospel
Zingen: lied 643:1,2,5 ‘Zing nu de Heer, hij zag ons aan’
GEBEDEN EN GAVEN
Voorganger: Dankgebed en voorbeden steeds besloten met
Voorganger: Zo bidden wij U samen:
Allen:
Allen:

HEER ONZE GOD, WIJ BID-DEN U VER - HOOR ONS
Stil gebed
ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT,
UW NAAM WORDE GEHEILIGD,
UW KONINKRIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD,
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN.
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE.
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID. AMEN.

.
Mededelingen en bloemengroet
Inzameling van de gaven
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Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop aan de zijkant van de
collectezak.

Slotlied: lied 1014: 1, 2, 5

Zegen
Allen:

A - MEN.

Zingen: lied 708: 1, 6 ‘Wilhelmus van Nassouwe’
Uitleidend orgelspel

Mededelingen
In het weekend van 7 t/m 9 juni (Pinksteren) is er weer een Kidskamp voor
kinderen van (ong.) 8 t/m 12 jaar. Het kidskamp staat open voor kinderen
uit heel Haarlem, binnen en buiten de kerk. Aanmelden kan nog tot 17
mei. Voor meer info: Marloes Komin en Angeliek Knol
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