
Orde van dienst voor zondag 5 juli 2020      

 
Orgelspel 
  

Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en luisteren/zingen: Psalm 65: 1 
  

1 De stilte zingt U toe, o Here, 
   in uw verheven oord. 
   Wij zullen ons naar Sion keren 
   waar Gij ons bidden hoort. 
   Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
   tot U komt al wat leeft, 
   tot U, o redder uit ellende, 
   die alle schuld vergeeft. 
  
Groet en bemoediging 
V: De Heer zij met u. 
 G: Ook met u zij de Heer. 
  

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. 
  
Luisteren/zingen: Psalm 65: 2 
  

2 Zalig wie door U uitverkoren 
   mag wonen in uw hof, 
   hoezeer hij door zijn schuld verloren 
   terneerlag in het stof. 
   Wij worden door U begenadigd 
   die heilig zijt en goed. 
   Gij die ons in uw huis verzadigt 
   met alle overvloed.     (gemeente gaat zitten) 
 
Welkom 
  

Luisteren/zingen: Psalm 65: 3 
  

3 Gij antwoordt met geduchte daden, 
   Gij treedt voor ons in 't krijt. 
   God van ons heil, Gij gaat te rade 
   met uw gerechtigheid. 
   O Gij vertrouwen aller landen 
   die ver gelegen zijn, 
   Gij houdt het oordeel in uw handen, 
   de aarde is uw domein. 
  

Gebed om ontferming 
  

 



Luisteren/zingen: NLB 848: 4  
  

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw 
   haard heeft gezegend, 
   lof zij de hemelse liefde die  
   over ons regent. 
   Denk elke dag 
   aan wat zijn almacht vermag, 
   die u met liefde bejegent. 
  

Gebed om verlichting met de Heilige Geest    
  

Lezen: Jesaja 40: 27-31 
  

Luisteren / zingen: Psalm 33: 2 
  

2 Zing al wie leeft van Gods genade, 
   want waarheid is al wat Hij zegt. 
   Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
   op liefde rust zijn heilig recht. 
   Die zich openbaarde overal op aarde, 
   alles spreekt van Hem. 
   Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven, 
   schiep Hij door zijn stem. 
 
Lezen: Efeziërs 4: 1-10 
  
Luisteren/ zingen: NLB 650: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 
  

1 De aarde is vervuld    2 Gods goedheid is te groot 
   van goedertierenheid,      voor het geluk alleen, 
   van goddelijk geduld      zij gaat in alle nood 
   en goddelijk beleid.       door heel het leven heen. 
  
3 Zij daalt als vruchtbaar zaad  4 Omdat zij niet vergeet 
   tot in de groeve af       wie godverlaten zijn: 
   omdat zij niet verlaat      de wereld hemelsbreed 
   wie toeven in het graf.      zal goede aarde zijn. 
  
5 De sterren hemelhoog   6 Het zaad der goedheid Gods, 
   zijn door dit zaad bereid      het hoge woord, de Heer, 
   als dienaars tot de oogst      valt in de voor des doods, 
   der goedertierenheid.      valt in de aarde neer. 
  
7 Al gij die God bemint 
   en op zijn goedheid wacht, 
   de oogst ruist in de wind 
   als psalmen in de nacht. 
  
Verkondiging 
  

 



Luisteren/zingen: Psalm 136: 1 en 13 
  

1 Loof de Heer, want Hij is goed,  13 Aan de God des hemels zij  
   trouw in alles wat Hij doet.      eer en dank en heerschappij, 
   Want zijn goedertierenheid     want zijn goedertierenheid  
   zal bestaan in eeuwigheid.      zal bestaan in eeuwigheid. 
  
Bericht van overlijden   Zingen: 
  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
Gebeden  
  
Mededelingen 
  
Collecte (1e: diaconie/ 2e: 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 2 juli 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 221: 1 en 2 
  

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. 
  
Zegen 
  

 


