
Liturgie zondag 24 mei 2020 in de Opgang, voorganger Ds. G. Kajim 
 

Voorafgaande aan de viering luisteren we naar muziek 

 

Klokgeluid 

 

Welkom en mededelingen door de Kerkenraad 

 

Aansteken van de Paaskaars ; moment van stilte 

 

Zingen: NLB 213: 1, 4 en 5 

1 Morgenglans der eeuwigheid, 
   licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
   stel ons deze ochtendtijd 
   uwe heerlijkheid voor ogen, 
   en verdrijf door uwe macht 
   onze nacht! 
 
4 Breekt de jongste morgen aan, 
   geef, o Opgang uit den hoge, 
   dat wij met U opgestaan 
   alle leed vergeten mogen, 
   doe ons opgaan tot uw feest 
   onbevreesd. 
 
5 Overstroom ons met uw licht, 
   klare Zon van trouw en goedheid. 
   Treed niet met ons in 't gericht, 
   maar verblijd ons met de zoetheid 
   van des hemels zaligheid 
   voor altijd. 
 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding op de dienst 

Met o.a. het verhaal: De mier neemt afscheid van de eekhoorn 

 

Gebed 

 

Zingen: NLB 27B: 1, 2 en 4 

Refrein: 
   De Heer is mijn licht en mijn heil: 
   wie zou ik dan vrezen? 
 
1 De Heer is mijn licht en mijn heil:  
   wie zou ik dan vrezen? 
   De Heer is mijn burcht, mijn behoud:  
   voor wie zou ik beducht zijn? 
 
2 Dat ene vroeg ik van de Heer, 
  Dat is al mijn verlangen: 
  Daar te zijn in het huis van de heer, 
  Al de dagen mijns levens.  
Refrein: 
 
4 Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
  Geef mij genadig uw antwoord. 
  Gij zegt- en mijn hart spreekt het na: 



  “zoek mijn aanschijn.” 
  Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.  
Refrein: 
   De Heer is mijn licht en mijn heil: 
   wie zou ik dan vrezen? 
 

Schriftlezing: Matteüs 5: 38-45 en Johannes 17: 6-13 

 

Zingen: NLB 322: 1, 2 en 3  Via: https://www.youtube.com/watch?v=TEMUsV5CoKU  

 

1 Die chaos schiep tot mensenland, 
   die mensen riep tot zinsverband, 
   Hij schreef, ons tot bescherming, 
   zijn handvest van ontferming, 
   Hij schreef ons vrij met eigen hand. 
   Schrift die mensen oorsprong schrijft. 
   Woord dat trouw blijft. 
 
2 Dat boek waarin getekend staan 
   gezichten, zielen, naam voor naam, 
   hun overslaande liefde, 
   hun overgaande liefde, 
   hun weeën die niet overgaan. 
   Schrift die mensendagen schrijft. 
   Licht dat aanblijft 
 
3 Zijn onvergank'lijk testament: 
   dat Hij ons in de dood nog kent - 
   de dagen van ons leven 
   ten dode opgeschreven, 
   ten eeuwig leven omgewend. 
   Schrift die mensentoekomst schrijft. 
   Naam die trouw blijft. 
 

Overdenking 

 

Zingen: Taizé 39  https://www.youtube.com/watch?v=A2TVNF96irc  

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità! 

Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo! 
Vertaling: 

U bent de bron van leven, U bent warmte, liefde en licht. 

Heilige Geest, kom ons bezielen, Heilige Geest, kom ons bezielen 

 

Gebeden 

Collecte 

De collectes zijn vandaag (24 mei) voor de Kerk in Actie 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 24 mei 
Alle gelden die op deze rekening binnen komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld 
over de bestedingsdoelen. 
  
Zingen: NLB 978: 1, 3 en 4  https://www.youtube.com/watch?v=vNT2NaJ9eEk  

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
   de aarde met haar wel en wee, 
   de steile bergen, koele meren, 
   het vaste land, d'onzeekre zee. 
   Van U getuigen dag en nacht. 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TEMUsV5CoKU
https://www.youtube.com/watch?v=A2TVNF96irc
https://www.youtube.com/watch?v=vNT2NaJ9eEk


3 Gij hebt de bloemen op de velden 
   met koninklijke pracht bekleed. 
   De zorgeloze vogels melden 
   dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   't Is alles een gelijkenis 
   van meer dan aards geheimenis. 
 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
 

Zegen 

We luisteren naar ‘The Lord bless you and keep you’ 


