
Orde van dienst voor zondag 23 augustus 2020   
 
    

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte naar „Bless the Lord, my soul” en bereiden we ons 
persoonlijk voor op de dienst. 
  

Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en luisteren/zingen: Psalm 42: 1 en 3 
  

1 Evenals een moede hinde    3 Hart onrustig, vol van zorgen, 
   naar het klare water smacht,      vleugellam geslagen ziel, 
   schreeuwt mijn ziel om God te vinden,     hoop op God en wees geborgen. 
   die ik ademloos verwacht.       Hij verheft wie nederviel. 
   Ja, ik zoek zijn aangezicht,       Eens verschijn ik voor de Heer, 
   God van leven, God van licht.      vindt mijn ziel het danklied weer. 
   Wanneer zal ik Hem weer loven,      Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
   juichend staan in zijn voorhoven?      dikwijls aan de dood ontheven. 
  
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 Here God 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid,  
 G: en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en   

    de Heilige Geest. 

 G: Amen.      (gemeente gaat zitten) 
  

Luisteren/zingen: Heer  ik kom tot U (Opwekking 125) 
  

1 Heer, ik kom tot U,    2 Met uw liefde, Heer, 
   hoor naar mijn gebed.      kom mij tegemoet, 
   Vergeef mijn zonden nu,      nu ik mij tot U keer, 
   en reinig mijn hart.       en maak alles goed. 
  

3 Zie mij voor U staan,   4 Jezus, op uw Woord 
   zondig en onrein.    vestig ik mijn hoop. 
   O Jezus, raak mij aan,   U leeft en U verhoort 
   van U wil ik zijn.    mijn bede tot U. 
  
Welkom 
  

Genadeverkondiging: Efeziërs 1: 2 – 8a 
  

 
 
 
 
 
 
 



Luisteren/zingen: NLB 791: 1,2, 3 en 4 
  

1 Liefde, eenmaal uitgesproken  
   als Uw Woord van het begin 
   Liefde wil ons overkomen  
   als geheim en zegening 
2 Liefde die ons hebt geschapen 
   vonk waarmee Gij zelf ons raakt 
   alles overwinnend wapen 
   laatste woord dat vrede maakt 
 
3 Liefde luidt de Naam der namen  
   waarmee Gij U kennen laat 
   Liefde vraagt om ja en amen 
   ziel en zinnen metterdaad 
4 Liefde waagt zichzelf te geven 
   ademt op van goede trouw 
   Liefde houdt ons in het leven 
   daarop hebt Gij ons gebouwd  
 
Gebed  
  

Lezen: Matteüs 13: 44-52  
  

Luisteren / zingen: Zoekt eerst het koninkrijk van God (Opw. 40).  
  

1 Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
   en zijn gerechtigheid 
   en dit alles krijgt u bovendien. 
   Hallelu, halleluja.   Refrein: Halleluja, halleluja, 
       halleluja, hallelu, halleluja. 
2 Men kan niet leven van brood alleen, 
   maar van ieder woord, 
   dat door de HEER gesproken wordt. 
   Hallelu, halleluja.   Refrein 
  
3 Bidt en u zal gegeven zijn, 
   zoekt en gij zult het zien. 
   Klopt en de deur zal voor u opengaan. 
   Hallelu, halleluja.   Refrein 
  
Overdenking: Schatzoeken  Stilte 
  

Luisteren/zingen: NLB 726 

  

Hoor een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zij. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 



in de hemel is een dans. 
  
Nu omstraalt hen licht des hemels 
en de levensbron ontspringt, 
waar zij juichen U ter ere, 
waar hun koor Uw glorie zingt. 
Vrede is hun deel voor immer, 
liefde is hun eeuwig recht, 
alle waarheid zal het winnen 
en het blinkt van Uw gezicht.  
  
Dankgebed en voorbeden 
  

Mededelingen 
  

Inzameling (1e: diaconie/ 2e: wijkkas) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. Collecte 23 augustus Ichthus.  
  

Luisteren/zingen: Ik zie een poort wijd open staan (ELB 409: 1,2 en 4 
  

1 Ik zie een poort wijd open staan, 
   waardoor het licht komt stromen. 
  Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan 
   om vrede te bekomen.  Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij! 
       Die poort staat open, ook voor mij !  
       Voor mij, voor mij, 
       staat open, ook voor mij. 
  

2 Die open poort laat d'ingang vrij 
   aan wie komt binnen vlieden; 
   aan rijk en arm, aan u en mij 
   komt Jezus vrede bieden.  Refrein 
  

4 In 't hemelrijk voor Jezus' troon, 
daar leidt het kruis tot zegen. 
Daar dragen wij voor kruis een kroon, 
door Jezus' bloed verkregen.  Refrein 
  

  

Zegen 

 


