Zondag 8 mei 2022, Jubilate, 4de zondag van Pasen
M.m.v. ds. Ditske Tanja, ambtsdrager van dienst Paul Grootes, lector Martine Buitink, kinderkerk
Adriaantje de Jong, organist Jos van der Bijl, koster Gijs-Bert Vervoorn.
Welkom door de ambtsdrager van dienst Paul Grootes
Moment van stilte
(staande) Lied 287: 1, 2 en 5 ’Rond het licht dat leven doet’
Bemoediging en gebed op de drempel (hierna gaan zitten)
Gebed om ontferming met als respons:
Glorialied 652: 1, 2, 3 en 4 ‘Zingt jubilate voor de Heer’
Moment voor de kinderen; Je kan er om lachen uit Karel Eykman ‘Met open ogen’
Gebed bij de opening van de Schrift
1e Schriftlezing Openbaring 7: 9 – 10 ; 13 – 17 (NBV21)
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke
stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het
lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam!’
13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik
antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben
doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor
Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij
hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken,
de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de
waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
Lied 726: 1 en 5 ‘Hoor, een heilig koor van stemmen’
Evangelielezing Johannes 10: 22 – 30 (NBV21)
22 In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. 23 Jezus liep in de
tempel, in de zuilengang van Salomo. 24 Daar kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen
Hem: ‘Hoe lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ 25
Jezus antwoordde: ‘Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik in naam van mijn Vader doe
getuigt over Mij, 26 maar u wilt Me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 27 Mijn schapen
luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren
gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven,
niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en Ik zijn één.’
Acclamatie Lied 339a ‘U komt de lof toe’
Overdenking
Lied 647: 1, 2, 3 en 4 ‘Voor mensen die naamloos’
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
“Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van
de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.”

Mededelingen en collectedoelen
• Diaconale collecte: Leefgemeenschappen in Amsterdam ….
Draag bij via NL19 INGB 0004586420 t.n.v. Diaconie Oranjekerk ‘collecte dd 15 mei
2022’.
• Kerkelijke collecte: Onderhoud kerkgebouw
Draag bij via NL02 INGB 0004881800 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam o.v.v.
‘Oranjekerk collecte dd 15 mei 2022’.
Geven kan ook via de Givt-app. (de QR-code werkt alleen met de Givt-app)
(staande) Slotlied 657: 1 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’
Uitzending en zegen met gezongen Amen
www.oranjekerkamsterdam.nl
• Je bent welkom voor koffie en thee in de inloopruimte.
• Bij de uitgang staan collectemandjes. Het offerblok is bestemd voor onkosten van de Oranjekerk
zoals de koffie.
• In de inloopruimte is de tentoonstelling *STILL in De Pijp te bezichtigen.
• Zondag 15 mei: 10.00 uur kerkdienst (Heilig Avondmaal) met ds. Trinus Hibma
• Dinsdag 17 mei 16.00 uur Bijbelkring met ds. Wielie Elhorst
• Dinsdag 17 mei 18.00 uur Buurtmaaltijd. Aanmelden: Gijs-Bert Vervoorn,
beheer@oranjekerkamsterdam.nl.

