Protestantse gemeente te Aagtekerke en Domburg
Online-kerkdienst zondag 18 april 2021 vanuit de Dorpskerk, Aagtekerke
te beluisteren via kerktelefoon en www.kerkomroep.nl
Aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. J. Nauta uit Middelburg
Ouderling van dienst: Ellis Minderhoud
Organist: Hanna Reijnhoudt
Koster: Jan de Visser

Orde van dienst
Welkom door de ouderling van dienst – Stil gebed – aankondiging aanvangslied
Psalm 81: 1 orgel, 2,3,4 gesproken, nogmaals melodie
1 Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer, stem en tegenstem
springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

2 Laat de harpen slaan, klinken de trompetten.
Vier bij volle maan, met muziek en mond
een hernieuwd verbond, volgens oude wetten.

3 Dit is ingezet, als een eeuwig teken
Jozef tot een wet, toen des Heren hand
aan Egypteland, machtig is gebleken.
Votum en groet

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.

Kyrie en gloria:
-Gebed
-Lied 281: 1 gelezen, 2 orgel
1 Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

-Gloria tekst
-Lied 281: 6,7 gelezen, 8 orgel
6 De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!
8 Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!
Gebed om het licht van Gods Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 24: 13-27
Orgelspel
Schriftlezing: Lucas 24: 28-35

7 Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

Lied 646: melodie, vers 1,2,3,4 gesproken, melodie
1 De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

2 Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

3 De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!

4 Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Overweging
Gezang 487 (liedboek voor de kerken): melodie, gelezen vers 1, 3, nogmaals melodie
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Dankgebed en voorbeden - Stil gebed - Samen bidden van het Onze Vader
Lied 655: 1 gelezen, 2 melodie, 3 gelezen, 4 melodie, 5 gelezen en nogmaals melodie
1 Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
Zegen

Collecte: voor kerk en diaconie / extra collecte: plaatselijk diaconaat.
U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding van het collectedoel.
De rekeningnummers vindt u op de nieuwsbrief. Van harte aanbevolen!

