
LITURGIE 10 mei 2020 – De Opgang/Ichthus voor de online–viering met als 

thema : ‘Vrijheid’         Voorganger: Ds. J. Fischer 

Voorafgaande aan de dienst luisteren we naar: Cantate Dominum van Mark Hayes 

www.youtube.com/watch?v=cofvyu9alP4 

Klokgeluid 

Welkom en mededelingen door de kerkenraad 

Aansteken van de Paaskaars ; moment van stilte 

We zingen / luisteren naar de psalm van de zondag, Psalm 98                               

www.youtube.com/watch?v=9MLH-Bge9aA 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
   want Hij bracht wonderen tot stand. 
   Wij zien Hem heerlijk triomferen 
   met opgeheven rechterhand. 
   Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
   bevrijdend heil en bindend recht 
   voor alle volkeren op aarde. 
   Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
4 Laat alle zeeën, alle landen 
   Hem prijzen met een blij geluid. 
   Rivieren klappen in de handen, 
   de bergen jubelen het uit. 
   Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
   Hij komt, o volken wees verblijd, 
   Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
   zijn heil en zijn gerechtigheid. 

Inleiding op de dienst, verbonden met Bemoediging en groet 

Gebed 

We zingen / luisteren naar NLB 946 ‘Als vrijheid was’ www.youtube.com/watch?v=HG8XwW1BQ90  

1 Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren 
de mensen niet die wij nu angstig zijn – 
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn, 
wij oogstten zeeën zonder te vervaren.  (2x) 
 
2 Wij tussen moed en wanhoop. Waarom weten 
wij wel wat leven is maar leven niet? 
Soms gaan wij op de vleugels van een lied 
en durven onze zwaartekracht vergeten. 
 
3 Verlangen, pijn van onbekende duur: 
turen de verte in, niet kunnen laten 
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water – 
dan valt de nacht over het middaguur. 
 
4 Maar voorgevoel van liefde duurt het langst, 
heugenis aan het woord in den beginne, 
licht – ongebroken valt het bij ons binnen. 
Even zijn wij ontkomen aan de angst. 
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5 Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren 
de mensen niet die wij nu angstig zijn 
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn 
en voor de grootste liefde niet vervaren. (2x) 

Wat betekend vrijheid voor ons vandaag? Stemmen uit onze gemeente [filmpjes] 

We luisteren naar het lied ‘Daarom zijn we vrij’ van Stef Bos 

www.youtube.com/watch?v=rKgAL9J9fO4  

Lezing uit de Bijbel: Galaten 5: 1 t/m 6 en 13 en14 

We zingen /luisteren naar NLB 324 ‘Wat vrolijk over u…’ www.youtube.com/watch?v=OC6Tljr0VK4 

1 Wat vrolijk over U geschreven staat: 
   dat gij zijt de gloed van al wat leeft. 
   de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
   de adembron die ons te drinken geeft. 
 
2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
   'redden wat verloren is', dat woord, 
   dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
   'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond. 
 
3 dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
   trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
   beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
   Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

Overdenking 

We zingen / luisteren naar NLB 1014 ‘Geef vrede door’ – en in plaats van ‘vrede’ zingen we dan 

‘vrijheid’  www.youtube.com/watch?v=Q5Ns48-Bcpw 

1 Geef vrede door van hand tot hand, 
   Je moet die schat bewaren; 
   bescherm haar als een tere vlam, 
   behoed haar voor gevaren. 
 
2 Geef vrede door van hand tot hand  
   met liefde, onze redding; 
   wees vriendelijk in woord en daad  
   bewogen om Gods schepping. 
 
3 Geef vrede door van hand tot hand,  
   als brood om uit te delen; 
   kijk ieder mens met warmte aan,  
   zo kunnen breuken helen. 
 
4 De sterke, zachte hand zij dank, 
   die meer dan troost kan geven: 
   als woorden stokken, spreekt de hand  
   in vriendschap, steun en zegen. 
 
5 Geef Christus door van hand tot hand,  
   zijn liefde schenkt ons leven. 
  Geef vrede door, geef haar een kans:  
   een schat om uit te delen. 

Dankgebed en voorbeden 
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De collectes zijn vandaag (10 mei) voor de diaconie en wijkkas. Wij verzoeken u het geld voor de 
collectes over te maken op  rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente 
Emmen o.v.v. Collecte Ichthus. 
Alle gelden die op deze rekening binnen komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld 
over de bestedingsdoelen. 
  
Als slotlied luisteren we naar: ‘Gabriella’s song’ uit de film ‘As it is in Heaven’ 
www.youtube.com/watch?v=AViTjRuBpg0 
 
Zegen 

Aansluitend aan de zegen luisteren we naar ‘The Lord bless you and keep you’ (dat de afgelopen 

weken al vaker geklonken heeft) 
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