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Protestantse Gemeente Erica
Protestantse Gemeente Eben-Haëzer Klazienaveen/Nieuw Dordrecht
Protestantse Gemeente Zwartemeer
Aanvang 9.30 uur, uitzending vanuit Eben-Haëzerkerk: www.kerkdienstgemist.nl -> Erica of Klazienaveen

Voorganger: Ds. KHW Klaassens
Lector: Janny Luitjens - Namens de kerkenraad: Hans Brussee
Technische ondersteuning: Henk Wijnbergen

Thema: Eens zal er vrede zijn?
Klok luiden

Verhaal voor de kinderen

Zingen: Psalm 98: 1,4

Lied: Eens zal er vrede zijn
Eens zal er vrede zijn,
eens droogt God elke traan
en nergens wordt meer kwaad gedaan,
op alles staat Zijn heilige naam.
Geen oorlog wordt geleerd
wanneer de Heer regeert.

Welkom door de kerkenraad
Openingstekst, inleiding en gebed
Lied: Jeruzalem, stad van vrede
Er is een stad van vriend en vreemde
Diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede
die mens roep overal
Refrein:
Jerusalaim, stad van God
Wees voor de mensen een veilig huis
Jerusalaim, stad van vrede
Breng ons weer thuis
Er is een huis om in te wonen
Voorbij het dodendal
Er is een vader met zijn zonen
Zij roepen overal
Refrein

Eens zal er vrede zijn,
eens komt Gods Kanaän
de wolf ligt rustig naast het lam
de leeuw en beer zijn lief en tam.
De angsten zijn voorbij
de kinderen spelen vrij.
Eens zal er vrede zijn,
eens wordt Gods naam gehoord
Hij spreekt voorgoed het laatste woord
en opent zelf de gouden poort.
Dan staan wij in het licht
dat straalt van Gods gezicht.
Gebed om het licht van de Heilige Geest

Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland
Er is een volk dat wordt vergeten
Dat volk roept overal
Refrein

Schriftlezing: Jesaja 55

Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal

Zingen: O, alle dorstigen
O alle dorstigen komt tot de wateren,
gij die geen geld hebt komt, koopt en eet.

Zingen: NLB 337 - Levend water, verfrissend, vrij!
Schriftlezing: Johannes 4: 10-14

O alle dorstigen komt tot de wateren,
gij die geen geld hebt komt, koopt en eet.
Komt koopt zonder geld, zonder prijs wijn en melk.
Uitleg en verkondiging

Dankgebed en voorbeden

Zang: Hebe deine Augen auf zu den Bergen
Psalm 121 – Felix Mendelssohn Bartholdy

Zegen

Gezongen Onze Vader: NLB 1006
(https://youtu.be/vJgLXvzQAwo)

Zingen: NLB 426 - God zal je hoeden
Overhandiging cheque aan Stichting Kinderkampen
Zingen: NLB 708: 1,6 - Wilhelmus
Inzameling van de gaven

Overhandiging cheque aan de vrijwilligers van het kinderkamp.
Deze zondag willen we het gespaarde bedrag van de Veertigdagentijdactie overhandigen aan de vrijwilligers van de stichting Kinderkamp Z.O. Drenthe.
En het verheugt ons dat de dienst vanuit de Eben-Haëzerkerk kan worden uitgezonden. We hopen op een mooie dienst.
de diaconie
Bloemen
De bloemen van zondag 25 april zijn als groet van de gemeente naar de fam. de Weerd,
Derksweg 240 en naar mevr. de Groote–Kroesen, achter de Brandweer 22 gebracht.
Pastoraat
Deze week is dhr. G.J. Stoffers, Voeghoutenstraat 298, verhuisd naar Fluitekruid 5,
7891 DA Klazienaveen kamer DI – 176
Vesper
A.s. woensdagavond om 19.30 uur is er weer een Vesper. Deze keer: Vrijheid
Op www.kerkdienstgemist.nl en dan naar Erica.

Op weg naar Pinksteren
Vanwege de Corona-maatregelen laten de meeste kerken nog nauwelijks kerkgangers toe.
Om iets extra’s te bieden aan bemoediging en contact, zenden de gezamenlijke kerken van Kerken met Vaart iedere woensdagavond tot Pinksteren om 19.30 uur een korte dienst uit.
Vast onderdeel is een buiten opgenomen filmpje aan de hand van de volgende thema’s
die allemaal te maken hebben met Pinksteren:




5 mei: Vrijheid
12 mei: Storm
19 mei: Taal

Iedere dienst zal uitgezonden worden vanuit het Kruispunt te Erica,
te vinden via www.kerkdienstgemist.nl -> Erica -> Het Kruispunt.
De diensten zijn ook op een later tijdstip terug te kijken.

Onze Vader: https://www.youtube.com/watch?v=vsINANZ6Riw

Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl

