Dorpskerk Zuidhorn
Orde van dienst
Zondag 11 april 2021,
2e zondag van Pasen
Voorganger: ds. Dick van Veen
Organist: Kees Kugel
Zang: Sijtske Pol

Inleidend orgelspel: Johann Pachelbel (1653-1706): Aria Quarta in g (1699)
DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen (ouderling)
- We gaan staan Intochtslied:275:1,2,3
1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
De bemoediging
Voorganger:
Allen:
Voorganger:

Onze Hulp is…
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw is…
- We gaan zitten –

Moment van stilte
1

Drempelgebed
Lied:275:4,5
4 Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Kyriëgebed.
Lied:642: 1,5
1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
5 De donkere weg die Hij betrad
komt uit in ’t hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.
Tekst:

Door het licht zijn wij beoogd
En gewekt uit bange leegte
Nieuw geboren door het licht
Wij mogen de nacht voorbij
Onze lange schaduw blijft getekend door het licht
En onweerstaanbaar wordt het dag.
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Lied: 642: 6,7
6 Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet.
7 Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN
De groet.
Groeten wij elkaar en groeten wij Gods geest in ons midden.
Voorganger: De eeuwige zal bij u zijn.
De Eeuwige zal u bewaren.
Gebed van de zondag
Verhaal voor de kinderen.
Lied van CD 1 kinderliederen nr.21 De Heer is waarlijk opgestaan
Lezing: Johannes 20:19 t/m 29
Lied: 644: 1,2,3
1 Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.
2 Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.
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3 Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.
Overdenking
Orgelspel: Johann Pachelbel: Fantasia in a
Lied: 647
1 Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
3 Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
4 Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
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DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden
Stil gebed en Onze Vader
Mededelingen en toelichting collecte (ouderling)
Uittochtslied: 823
1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
2 Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen ’s mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.
3 Hij overmant de wilde dieren,
vaart uit op zeeën en rivieren,
doorzoekt der aarde donkere schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om de allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hij onverhoeds de dood.
4 Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.
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5 O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.
Zegen
Uitleidend Orgelspel: Johann Pachelbel: Fuga in F

De collecte van vandaag is bestemd voor de diaconie. De centrale
taak van de diaconie is in en buiten de gemeente op te komen voor
mensen die in de knel zitten, waarbij geen grenzen gelden. Zowel
mensen dichtbij worden gesteund maar ook mensen verder weg. De
diaconie gebruikt deze gelden voor de eigen activiteiten zoals de
wekelijkse bloemen, Tafels van Hoop, de fruitdienst en de kerst- en
paasgroetenacties. Maar ook wordt de collecte besteed aan de
jaarlijks afdrachten vanwege financiële toezeggingen en
verplichtingen. Hierbij valt te denken aan de quota voor PKN en het
PKW (Platform Kerken Westerkwartier) en de toezegging voor het
ZWO-project.
Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer
NL89 RABO 0375 8665 66 t.n.v.
Diaconie Dorpskerk Zuidhorn
onder vermelding van Diaconie,
of gebruik de QR code.
Hartelijk dank voor uw gift!
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