
Orde van dienst voor zondag 28 juni 2020      

 
Organist: Gerrietta Jongsma 
Muzikale medewerking:  Iena Pals  
  
We lezen uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 10: 34-42. Vandaag horen we dat Jezus zegt dat 
wie zijn leven probeert te houden het zal verliezen, maar wie het verliest om zijnentwil het zal 
behouden. Wat zal daar toch ook zeker in deze tijd van voorzichtig zijn ter bescherming van levens, 
mee bedoeld worden. En we lezen van psalm 89 waarin staat dat de hemel, de aarde gegrond is door 
de Eeuwige.  De bodem van ons bestaan. 
  
Luisteren:  Praise the Lord, o my soul - Psalm 104 (Westminster Abbey) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bnxu1j6ZcFA 
  
Luiden van de klok 
  
Luisteren/zingen: NLB 216: 1, 2 en 3  
https://www.youtube.com/watch?v=i5IexXMnsww 
  

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. 
  
Groet en bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Levende  
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid,  
 G: en niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. 
  
Inleidend woord  
  
Luisteren/zingen: NLB 221: 1, 2 en 3  
https://www.youtube.com/watch?v=Kip3eJtmUZA 
  

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,   2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
   zo als een mantel om mij heengeslagen,     waakt over mij en over al mijn gangen. 
   zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,     Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
   ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,    om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
   dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.     Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
   Wil mij behoeden en op handen dragen.      Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
  
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 



   Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft- 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
  
Kyriegebed    
  
Luisteren: NLB 301 k (orgel en fluit)  
          Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
Luisteren (glorialied): Groot is uw trouw, O Heer (NLB 885) 
  
Gebed om het licht van Gods Geest 
  
Lezen: Psalm 89: 10-19 
  
Luisteren/ zingen: NLB 841, 1, 2 en 3 
https://www.youtube.com/watch?v=jhn5dV85_2M 
  
1 Wat zijn de goede vruchten, 
   die groeien aan de Geest? 
   De liefde en de vreugde, 
   de vrede allermeest, 
   geduld om te verdragen 
   en goedertierenheid, 
   geloof om veel te vragen, 
   te vragen honderd - uit; 
  
2 geloof om veel te geven,   3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
   te geven honderd - in,      maar vasthoudt tot het eind, 
   wij zullen leren leven      wie zijn bestaan niet kruisigt, 
   van de verwondering:      hoezeer hij levend schijnt, 
   dit leven, deze aarde,      hij gaat voorgoed verloren, 
   de adem in en uit,       het leven dat hij koos 
   het is van Gods genade      is tevergeefs geboren 
   en zijn lankmoedigheid.      en eindigt vruchteloos. 
  
Lezen: Matteüs 10:34-42 
  

Meditatie 
  

Luisteren: Bewerking van Psalm 121 
  

Dankgebed en voorbeden  
  
Mededelingen 
 
Collecte (1e: diaconie/ 2e: PGE) 
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 28 juni Ichthus. Alle gelden die op deze 
rekening binnen komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld over de 
bestedingsdoelen, tenzij u het anders aangeeft.  



  

Luisteren/zingen (slotlied): NLB 978 1, 2, 3 en  4 
https://www.youtube.com/watch?v=qpM63Is0jA4 
  

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. 
  

2 Gij roept het jonge leven wakker, 
   een tuin bloeit rond het open graf. 
   Er ruisen halmen op de akker 
   waar zich het zaad verloren gaf. 
   En vele korrels vormen saam / een kostbaar brood in uwe naam. 
  

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 

 


