
Orde van dienst 
  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.  
  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar „I ‘d like to teach the world to sing” door Corry 
Brans  (klarinet) en Bert Melis (vleugel), als voorbereiding op de dienst.  
  
Muziekdienst met medewerking van leden van de wijkgemeente Emmermeer en Emmen-Zuid. In deze 
dienst wordt volop muziek gemaakt We luisteren ernaar en zingen natuurlijk ook zelf!  
Het is vandaag de eerste  zondag in de 40 dagen tijd. De tijd waarin we toeleven naar Pasen, door het 
donker heen, uitmondend in het feest van opstanding en leven. 
Het thema van deze viering is „Waar word ik enthousiast van?”  
We lezen uit Lucas 4, de verzoeking aan Jezus in de woestijn. Hij laat zich niet afleiden, verleiden door 
de „duivel’,maar gaat door, geïnspireerd door de Geest,  door wat hem enthousiast - wat letterlijk 
betekent: 'God in mij'- maakt.  
  

Luiden van de klok 
  
Stilte   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op.  
  
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 G: en niet los laat wat zijn hand begon. Amen        
  
  
Zingen: NLB 216: 1, 2 en 3 
  

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,  2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
   zingende vogels geven hem door.      vochtige gaarde, geurig als toen.   
   Dank voor het zingen, dank voor de morgen,     Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
   beide ontspringen nieuw aan het woord.     al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
  
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
   licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
   Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
   dank opgetogen Gods nieuwe dag.     (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding 
  
Muziek: „Comptine d’un autre été - L’apres-MIDI”  van Yann Tiersen” 
                door Iris Brans op de vleugel  
  
Gebed  
  



Zingen: NLB 103e (samen met instrumenten) 
  

Bless the Lord, my soul, 
and bless God's holy Name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
  
Muziek: Ska face van Steve Pogson 
                door Janneke de Valk (saxofoon) en Bert Melis (vleugel)  
  
Gebed om licht van Gods geest. Zingen: NLB 326: 1, 2 , 5 en 6  
  

1 Van ver, van oudsher aangereikt,   2 Dit Woord komt tot ons op de wind. 
   een Woord dat toch niet van ons wijkt,     Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
   nabij en nieuw ons aangedaan,      gehoor bij mensen, onderdak. 
   weer vlees geworden, opgestaan!      Dit Woord, dat God van oudsher sprak. 
  
5 Van ver, van oudsher aangezegd,   6 O Woord, zo lang ons toegedaan, 
   een Naam, opnieuw op ons gelegd,     zet ons opnieuw tot zingen aan: 
   een Woord, dat onze monden vult,     Gezegend, hier en overal 
   een lied, dat Gods gelaat onthult.      die is, die was, die komen zal! 
  
Muziek: „Menuet d’automne” en „Greensleeves 24 uit Christmas Carols” 
                door Henk Wiersema (trombone) en Pieter Flens (vleugel) 
  
Lezen: Lucas 4: 1-13 
  
Muziek: „Magnetic rag” van Scott Joplin door Corry Brans (vleugel) 
  
Zingen: NLB 540: 1, 2, 7, 8, 9  en10  (met fluit) 
  

1 Het waren tien geboden    2 De wind blaast in vier streken, 
   die God schreef in de steen,      wie weet waar hij behoort, 
   het waren tien geboden,       de wind blaast in vier streken 
   voor elke vinger een.       de tien geboden voort. 
  
  7 Maar Jezus is beneden,    8 en hier heeft Hij geleden 
   een lange vastentijd,       de wijsheid van de slang 
   Maar Jezus is beneden       en hier heeft Hij gestreden 
   verzocht in de woestijn,       vier maal tien dagen lang, 
  
9 en Hij heeft overwonnen,    10 dan zullen wij U loven 
   haast zal het Pasen zijn,       vier maal tien dagen lang, 
   dan springen nieuwe bronnen      dan zullen wij U loven  
   omhoog in de woestijn,       ons hart in vuur en vlam. 
  
Meditatie 
  



Zingen: NLB 912: 1, 2, 5 en 6   
  

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,   2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
   toegewijd zijn aan uw eer.       trouw en vaardig tot uw werk. 
   Maak mijn uren en mijn tijd      Maak dat ik mijn voeten zet 
   tot uw lof en dienst bereid.       op de wegen van uw wet. 
  
5 Neem mijn wil en maak hem vrij,   6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
   dat hij U geheiligd zij.       'k leg voor U haar schatten neer. 
   Maak mijn hart tot uwe troon,      Neem mijzelf en voor altijd 
   dat uw Heilge Geest er woon'.      ben ik aan U toegewijd. 
  
Declamatie: Daar komt een man uit Nazareth (NL 533) 
                       door Dien Post en Iena Pals 
 
Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
  
Mededelingen 
  
Collecte  (1e: KiA voorjaarszending / 2e: PGE)  
Tijdens de collecte is er muziek: Duet voor 2 fluiten van Ezra Rachlin door Ynette Mulder en Iena Pals.  
  
Zingen: NLB 423: 1, 2 en 3 
  

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:   2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
   ga met uw licht voor ons uit!      ga met uw licht vóór hen uit! 
   Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:      Al onze vrienden wensen wij vrede: 
   Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!     Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
  
3 Voor alle mensen op onze weg: 
   Vrede en goeds in elk huis! 
   Voor alwie kwamen onder dit dak:  
   Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
  

Zegen Zingen:  NLB 425  
Vervuld van uw zegen / gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis / waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,  / tezamen gezonden 
op weg in een wereld / die wacht op uw woord. 
Om daar in genade / uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep / in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, / om wie met ons leven 
uw zegen te brengen / die vrucht dragen zal. 
  
  

Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
 


