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Orde van Dienst – Zondag 19 april 2020 – Online uitzending in verband met het Corona Virus
Voorganger: ds. Dirk-Jan Thijs
Muziek: Tae Young Kim (vleugel), Harda van Wageningen (zang)
Ouderling van dienst: Hans Teerds
Koster: Wim Knabe

Welkom en mededelingen
Inleidende muziek
Stil gebed (we stellen ons open voor God)
Bemoediging (we spreken ons vertrouwen uit in de aanwezigheid van God)
Groet (we zeggen elkaar genade en vrede van God aan)
Gebed van vergeving en vernieuwing (we staan stil bij de afgelopen week; we belijden onze tekorten
en danken God voor vergeving en een nieuw begin)
Zingen: Psalm 130c – Uit de diepten
1. Uit de diepten roep ik U,
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister,
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch,
Heer, luister toch.

3.

Ik blijf wachten tot U komt,
Heer, mijn God,
ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op het licht,
het morgenlicht.

2. Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God,
wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag,
ons diep ontzag

4.

Israël hoop op de Heer,
hoop op God,
want Hij heeft zich aan jou verbonden,
Hij verlost je van je zonden,
Hij maakt vrij,
Hij maakt jou vrij.

Gebed bij de opening van het Woord (we bidden om het Licht van de Heilige Geest bij het spreken
en het luisteren)
Op deze eerste Zondag na Pasen staan we stil bij een verschijning van de opgestane Jezus aan zijn
discipelen. Pasen is een nieuw begin. Het doet denken aan het eerste begin: de schepping of aan het
nieuwe begin na de zondvloed. Hoe beleef je een nieuw begin?
1e Schriftlezing: Genesis 8: 6-16
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Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open
en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. 8Vervolgens
liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. 9Maar de duif kon nergens een
plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal
op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark.
10
Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. 11Tegen de avond kwam ze bij
hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde
verder gedaald was. 12Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze
kwam niet meer bij hem terug. 13In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de eerste
dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van
de ark open en keek rond – de aarde was drooggevallen. 14Op de zevenentwintigste dag van de
tweede maand was de aarde droog.
15
Toen zei God tegen Noach: 16‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van
je zonen.
6
7

2e Schriftlezing: Johannes 20: 19-22
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de
deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en
zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De
leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals
de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij over hen heen
en zei: ‘Ontvang de heilige Geest’.
19

Verkondiging (thema): ‘De Veertigdagentijd….., maar nu ná Pasen’
Zingen: Lied Opwekking 58 – Vrede zij u
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Muzikaal intermezzo/ Inzameling gaven
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Het goede doel van deze zondag is Classicale Commissie Pastorale Zorg Gehandicapten (Marja van
Gaalen)
De commissie heeft als doel voor ogen ‘het bevorderen en onderhouden van contacten met
mensen met een verstandelijk beperking’ en organiseert aangepaste kerkdiensten en
ondersteunt Bijbelkringen en gespreksgroepen.
Mensen met een verstandelijke beperking hebben een plaats in de kerkelijke gemeente. Ons
gezamenlijk geloof geeft een onmisbare basis voor de omgang met elkaar. Helaas is de kerk
vaak verlegen met mensen die een verstandelijke beperking hebben; wij wíllen hen wel een
volwaardige plek in de gemeente geven.
Onze missie is, actief meewerken aan integratie tussen kerken en mensen met een verstandelijke
beperking. Mensen met een verstandelijke beperking houden ons een spiegel voor. Zij tonen in
alle openheid hun kwetsbaarheid en broosheid, laten ons de betekenis van vertrouwen en
overgave zien en confronteren ons met onze eigen beperking. Met dat voor ogen blijven wij
werken aan een inclusieve gemeenschap.
U kunt uw gift storten op rekening nummer NL46 INGB 0003 284 388 tnv Clas. Com. Past. Zorg
Verstandelijk gehandicapten.
Reflectief moment: we luisteren naar een aria van J.S.Bach, gezongen door Harda, met begeleiding
van Tae Young.
1. Aria
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust,
dich kann man nicht bei Höllensünden,
wohl aber Himmelseintracht finden;
du stärkst allein die schwache Brust.
Drum sollen lauter Tugendgaben
in meinem Herzen Wohnung haben.
vertaling
Zalige vrede, waarnaar de ziel zozeer verlangt,
men vindt jou niet bij zonden der hel,
maar wel waar hemelse harmonie heerst;
jij alleen maakt het zwakke gemoed krachtig.
Daarom moeten louter gaven van
deugdzaamheid in mijn hart wonen.

Heenzending en Zegen

We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week!
Volgende week zondag 26 april is er een uitzending, waarin Ds. J.H. van der Mark de dienst zal
leiden.
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