
Orde van dienst voor zondag 26 april 2020   
 
 
Muziek voor de dienst:   

https://www.youtube.com/watch?v=Y2GWd-8RR7U&list=RDWQhZOX8bQfs&index=12  
  

Glorie aan God in de hoge, en op aarde  

vrede voor alle mensen met goede wil. 

Wij loven U, wij zegenen U, wij aanbidden U. 

Wij verheerlijken U, wij danken U voor uw onmetelijke glorie. 

Here God, hoogverheven Koning. 

Here Jezuz Christus, eniggeboren zoon. 

Here God, lam van God, Zoon van de Vader. 

U nam de zonden van de wereld op U, geef ons genade. 

U nam de zonden van de wereld op U, neem onze gebeden aan. 

Wij zitten aan de rechterhand van de Vader, geef ons genade. 

U alleen bent heilig, U alleen bent Heer. 

U bent de allerhoogste, Jezus Christus. 

En de Heilige Geest, in de glorie van God de Vader. 

Zo zal het zijn (amen). 

  

Luiden van de klok  Stilte 
  

Zingen: NLB 705: 1, 2 en 4 

https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g  
  

1 Ere, zij aan God, de Vader,   2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 

   ere zij aan God, de Zoon,      ons van alle smet bevrijdt, 

   eer de Heilige Geest, de Trooster,     eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

   de Drie-enige in zijn troon.      koningen in heerlijkheid. 

   Halleluja, halleluja,       Halleluja, halleluja, 

   de Drie-enige in zijn troon!      ere zij het Lam gewijd.  

 
4 Halleluja, lof, aanbidding 
   brengen engelen U ter eer, 
   heerlijkheid en kracht en machten 
   legt uw schepping voor U neer. 
   Halleluja, halleluja, 
   lof zij U der Heren Heer! 
  
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,  
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V: Die trouw is voor altijd  
 G: en nooit loslaat het werk van zijn hand.  
V: Die ons geroepen hebt, nog altijd ons zoekt, ons aanziet en wil kennen.  
 G: Blijf naar ons vragen.  
V: Als wij niet horen, vluchten in zwijgen, noem ons bij onze naam.  



 G: Blijf naar ons vragen.  
V: Die aan ons vasthoudt, doe ons elkaar zien zoals Gij ons ziet.  
 G: Sta ons voor ogen.  
V: Die ons geroepen hebt, hoor ons gebed.  
 G: Amen 
  
Inleiding op de dienst 
  
Kyriëgebed 
  
Kijken en luisteren: U geeft rust 
https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0  
 
Lezen: Exodus 3: 1-6  en Johannes 3: 1-16 
  
Zingen: De kracht van uw Liefde  (Opwekking 488) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo  
  

1 Heer ik kom tot U,     2 Heer kom dichterbij, 
   neem mij hart, verander mij.     dan kan ik uw schoonheid zien 
   Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.     en uw liefde voelen, diep in mij. 
   Want, Heer ik heb ontdekt       en Heer leer mij uw wil 
   dat, als ik aan uw voeten ben,      zodat ik U steeds dienen kan  
   trots en twijfel wijken      en elke dag mag leven 
   voor de kracht van uw liefde.     door de kracht van uw liefde. 
  

Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
   Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
   ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
   Dan zweef ik op de wind, gedragen door  
   uw Geest en de kracht van uw liefde. 
 
Overdenking 
  
Luisteren: Kom naar buiten (Maaike Ouboter) 
 

Als ik nou aan zou kloppen, alleen maar kloppen op je deur. 
Je hoeft er niet iets mee te doen 
  

En als ik die deur dan zachtjes, op een kier zou zetten. 
Zodat je zelf weer eens de lente voelt 
  

Kom naar buiten, je hebt nu lang genoeg gewacht, kom naar buiten. 
  
Als ik je hand zou pakken, alleen maar stevig vast zou pakken.Je hoeft het niet alleen te doen. En 
daarna rustig met je mee zou lopen, tot je met je teen de drempel voelt 
  

Kom naar buiten, je hebt nu lang genoeg gewacht, kom naar buiten. 
  
Gebeden 
  
 



Zingen: NLB 686: 1, 2 en 3 
  

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/686-de-geest-des-heren-heeft-6_4_8  
  
1 De Geest des Heren heeft  2 Wij zijn in Hem gedoopt 
   een nieuw begin gemaakt,     Hij zalft ons met zijn vuur. 
   in al wat groeit en leeft     Hij is een bron van hoop 
   zijn adem uitgezaaid.     in alle dorst en duur. 
   De Geest van God bezielt     Wie weet vanwaar Hij komt 
   wie koud zijn en versteend     wie wordt zijn licht gewaar? 
   herbouwt wat is vernield     Hij opent ons de mond 
   maakt een wat is verdeeld.     en schenkt ons aan elkaar. 
  
3 De Geest die ons bewoont 
   verzucht en smeekt naar God 
   dat Hij ons in de Zoon 
   doet opstaan uit de dood. 
   Opdat ons leven nooit 
   in weer en wind bezwijkt, 
   kom Schepper Geest, voltooi 
   wat Gij begonnen zijt. 
  
Collecte (1e: ? / 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. Alle gelden die op deze rekening binnen 
komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld over de bestedingsdoelen.  
 
Zingen: NLB 704: 1 en 3 
https://www.youtube.com/watch?v=sUnBe8af590  
  

1 Dank, dank nu allen God   3 Lof, eer en prijs zij God 
   met hart en mond en handen,     die troont in 't licht daarboven. 
   die grote dingen doet      Hem, Vader, Zoon en Geest 
   hier en in alle landen,      moet heel de schepping loven. 
   die ons van kindsbeen aan,      Van Hem, de ene Heer, 
   ja, van de moederschoot,      gaf het verleden blijk, 
   zijn vaderlijke hand         het heden zingt zijn eer, 
   en trouwe liefde bood.      de toekomst is zijn rijk. 
  
Zegen       Zingen: Iona II, 31 

https://www.youtube.com/watch?v=PpMNRsdvwsA  
  

Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 

Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 

Vrede wens ik je toe. 
  

Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 

Zegen wens ik je toe. 


