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Orgel
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introitus worden de kaarsen aangestoken

10.00 uur

De Emmausgangers
'Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.'
Wij boden dan het avondbrood
de vreemde man, die langs de baan
met ons was meegegaan.
En wijl hij, ‘t zegenend, de ogen sloot,
gebeurde het: Zijn aangezicht
verklaarde in een hemels licht,
waarin Hij plotseling verdween…
Dit was het wonder.
Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz’ handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
en ‘t licht in ons is blijven branden.
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!

Introitus

Psalm 122

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Gezegend Gij, die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen!
Dat wij leven in uw Licht!
Die de weg van uw Zoon
hebt bekroond met uw liefde:
Dat wij leven in uw Licht!
Lijf ons in in zijn leven,
maak ons één tot zijn lichaam:
Dat wij leven in uw Licht!
Geef ons oog voor elkaar
en zicht op uw Rijk:
Dat wij leven in uw Licht!
en met Christus opstaan. Amen
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de gemeente gaat zitten

Zingen
Smeekgebed
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Lied 645: 1, 2, 5, 6

Kyrie en Gloria

299 e I: gemeentehelft links II: rechts
Het Gloria zingen we staande

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

Dienst van de Schriften
Profetenlezing

Jesaja 2: 1 - 5

Zingen

Psalm 87 (Levensliederen) – (zie inlegvel)
Op Sion ligt al sinds een ver verleden
de stad van God, de vesting van de HEER.
Alleen al van de poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

Gesprek met de kinderen
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

‘Rahab heb ik nooit uit het oog verloren,
ook Filistea, Tyrus, Babylon
en Nubië, elk volk onder de zon
is hier in Sion, stad van God, geboren.’
De hele wereld zal van Sion horen:
‘De Allerhoogste houdt haar zelf in stand’.
De Heer schrijft bij elk volk met eigen hand:
‘Dit volk is ooit in deze stad geboren’.
‘Hier in de stad is het begonnen’,
zo zingen alle volken in refrein
al dansend van geluk, van grot tot klein:
‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.’
Evangelielezing

Lucas 24: 13 - 35

Acclamatie

Lied 255

Uitleg en Verkondiging
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Orgelspel

Meditatie Blijf bij ons, Jezus, onze Heer

Zingen

Lied 646
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A. van Vliet

Dienst van Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij
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Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Kindertehuis Sukabumi

2. Kerk

Rembrandt - De Emmaüsgangers

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche
Orgelspel

Blijf bij mij Heer

Vanavond 19.00 uur - Taizéviering

T. Bijlsma

Gebed over de gaven
Slotlied

Lied 630

de gemeente gaat staan

Zending en zegen

Zingen

Lied 708: 1 en 6

Orgelspel
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