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Orgelspel
Welkom en aansteken kaarsen
Intochtslied 601 “Licht dat ons aanstoot in de morgen”
(gezongen door Trijntje Oosterhuis)

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Votum en groet
Lied 634 “U zij de glorie”
(tekst door voorganger voorgelezen met orgelspel)

634:1

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

634:2

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Gebed
Lied 655 “Zing voor de Heer een nieuw gezang”
(tekst door voorganger voorgelezen met orgelspel)
655:1

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.

655:2

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!

655:3

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

655:4

De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan

de heilige tekens te verstaan.
655:5

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

Moment voor de kinderen
Lezen Genesis 5: 1 en 21-24 en Lukas 24: 13-35 (lector)
Dit is de lijst van Adams nakomelingen.
Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij
leek op God.
21
Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22Na de
geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe
verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. 23In
totaal leefde hij 365 jaar. 24Henoch leefde in nauwe
verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde
doordat God hem wegnam.
1

Lukas 24: 13-35
Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel
13
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een
dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem
verwijderd ligt. 14Ze spraken met elkaar over alles wat er was
voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren,
kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16maar hun
blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17Hij vroeg
hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze
somber gestemd staan. 18Een van hen, die Kleopas heette,
antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem
die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19Jezus vroeg
hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus
uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen
van God en van het hele volk. 20Onze hogepriesters en leiders
hebben hem ter dood laten veroordelen en laten

kruisigen. 21Wij leefden in de hoop dat hij degene was die
Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds
dit alles gebeurd is. 22Bovendien hebben enkele vrouwen uit
ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen
vroeg naar het graf gingen, 23vonden ze zijn lichaam daar niet
en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren
verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24Een paar van ons
zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de
vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25Toen zei
hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo
traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten
gezegd hebben? 26Moest de messias al dat lijden niet
ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27Daarna verklaarde
hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond,
en hij begon bij Mozes en de Profeten.
28
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed
alsof hij verder wilde reizen. 29Maar ze drongen er sterk bij
hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want
het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het
dorp in en bleef bij hen. 30Toen hij met hen aan tafel aanlag,
nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf
het hun. 31Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem.
Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32Daarop zeiden ze
tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons
sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 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.
Lied Matthijn Buwalda en Stef Bos “Lichtjes in de mist”
Lichtjes in de mist
Voor mij is Hij de hemel
die de aarde kust als milde regen.
En niet een waterdicht systeem
dat ons van boven is gegeven.

Voor mij is Hij een vrouw
waaruit het leven wordt geboren.
En niet het spook dat oorlog zoekt
en najaagt wat hij heeft verloren.
Voor mij is Hij een kind
dat overstroomt van liefde.
Ik zie hem in het licht, dwars door de
wolken,
dat zegt: wat heb je eigenlijk te
verliezen?
(Refrein)
De mist van het mysterie
is het mooiste in het dal.
De kern is onbereikbaar
en toch is ze overal.
En net als ik denk te weten,
blijkt dat ik me heb vergist.
We zwerven tot we thuis zijn,
we zwerven langs lichtjes in de mist.
Voor mij is Hij de stilte
van geluk en van verdriet.
Van alles dat geen naam heeft,
de schoonheid van het niets.
Hoe langer ik Hem ken,
hoe meer ik zelf verdwijn.
En denk: als ik dan maar geloof,
dat Hij wel is wie Hij zal zijn
(Refrein)
Onbereikbaar
Dichtbij
Mij

Overdenking
Orgelspel
Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen?
Lied 650 vers 1,4,6 en 7 “De aarde is vervuld”
(Samenzang Protestantse kerk 'De Fontein' Groningen)
650:1
De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.
650:4
Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.
650:6
Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.
650:7
Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.
Uitzending en zegenbede
Orgelspel

Collecteren doen we digitaal
De diaconale collecte is voor Nieuw Hydepark, Doorn.
De banknummers van de diaconie en de kerk zijn:
Diaconie:
NL19 RBRB 0825 0203 87
Kerk:
NL09 RABO 0371 6060 20
Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de
website van de kerk (www.protgemwognumbsn.nl)

Volgende kerkdiensten > alleen online te volgen
* Zondag 18 april 2021: 10:00 uur
Voorganger: ds. Peter van Ankeren
De diaconale collecte is bestemd voor Tour de Heroes.
De kerkdienst is deze maand om 10:00 uur rechtstreeks op
SweelinckTV te zien en wordt ook ‘s avonds om 19.00 uur
herhaald.
* Zondag 25 april 2021: 10:00 uur
Voorganger: ds. Peter van Ankeren
De diaconale collecte is bestemd voor st. Vrienden van
Leekerweide
De kerkdienst is deze maand om 10:00 uur rechtstreeks op
SweelinckTV te zien en wordt ook ‘s avonds om 19.00 uur
herhaald.

