Zondag 29 mei 2022
Kleur: Wit
Aanvang: 10.00 uur
Wezenzondag (Johannes 14 vs 18)

Inleiding op de dienst
De naam voor deze zondag komt uit Johannes 14: 18, waar Jezus zegt: “Ik zal
jullie niet als wezen achterlaten, Ik kom bij jullie terug”. De kerk is even als een
weeskind op aarde zonder moeder en vader, nu Jezus met Hemelvaart de aarde
heeft verlaten en de Geest nog niet is uitgestort.
Naar het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken is Johannes 14: 15 –
21 vandaag de hoofdlezing. Dit is een klein deel uit de grote en indringende
afscheidsrede van de Heer, waarin Hij belooft dat de Geest zal komen en dat Hij
zichzelf eens opnieuw op de aarde zal presenteren.
We zullen ook aandacht besteden aan het evangelie van de Hemelvaart, het
stiefkind onder de kerkelijke feesten, dat liturgisch helemaal in de mist dreigt te
verdwijnen.
Daartoe lezen we die prachtige geschiedenis van de hemelvaart van Elia
uit II Koningen 2 en het hemelvaartsbericht uit Lucas 24. En we zingen ook een
paar fraaie Hemelvaartsliederen.
De liederen die wij zingen komen uit de bundel Zingen en bidden in huis en kerk.
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
•
•
•
•

Orgelspel
Moment van stilte
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken, licht bij de Schrift
• Zingen: Aanvangslied Psalm 47 vs 1 en 2 (staande)
• Bemoediging en groet
• Zingen: Lied 273 vs. 4 en 5 (hierna gaan wij zitten)
• Woord ter inleiding
• Kyriëgebed:
v. Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld
en vanwege ons menselijk tekort, maar dan ook zijn Naam prijzen want in de
Schrift lezen wij dat zijn Barmhartigheid geen einde kent.
Daarom zingen wij:
• Zingen: Psalm 86 vs 1 en 4
• Woord van levensrichting, Romeinen 13 vs 8 tm 10
• Oproep tot lofprijzing – Daarom zingen wij:
• Zingen: Glorialied 661

DIENST VAN HET WOORD
•
•

Gebed van de zondag
Moment met de kinderen

•

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte, het licht voorop

•
•
•
•
•

Schriftlezing: II Koningen 2 vs 1 tm 15
Zingen: Lied 721
Evangelielezing: Lucas 24 vs 49 tm 53
Johannes 14 vs 15 tm 21
Zingen: Lied 665 vs
1 en 2 (allen)
3
(dames)
4 en 5 (allen)
Uitleg en verkondiging
Muzikale meditatie
Zingen: Lied 662

•
•
•
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
•
•

Zegening, dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Diaconale mededelingen

HEENZENDING EN ZEGEN
•
•
•
•

Zingen: Slotlied 680 vs 1, 2, 3 en 5
Heenzending en Zegen
Antwoord op de zegen: amen, amen, amen.
Orgelspel
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