
Orde van dienst voor zondag 30 augustus 2020   
 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte naar „Holy city, de heilige stad” (S. Adams) en bereiden 
we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  

Luiden van de klok 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en  luisteren/zingen: NLB 296 
  

Allen:     Die de morgen ontbood 
     en het licht hebt geroepen, 
     zegen ons ook met Uw licht. 
     Die de morgen ontbood 
     en het licht hebt geroepen, 
     zegen ons ook met Uw licht. 
Mannen:    Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan 
     als een zon, vat ons samen in Uw stralen, 
     doe ons gedijen in Uw ogen! 
Allen:     Die de morgen ontbood 
     en het licht hebt geroepen, 
     zegen ons ook met Uw licht! 
Vrouwen:    Die de weerstand van de nacht wilt breken, 
     onze toekomst aan het donker afdwingt, 
Allen:     Die de morgen ontbood 
     en het licht hebt geroepen, 
     zegen ons ook met Uw licht! 
  

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. G: Amen.  (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding 
  
Luisteren/zingen (lied van de zondag): NLB 275: 1, 2 en 3 
  

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
   en hoe onzegbaar ons nabij.      niet hoog en breed van ons vandaan. 
   Gij zijt gestadig met ons bezig      Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
   onder uw vleugels rusten wij.      dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
  
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
   en niemand heeft U ooit gezien. 
   Maar wij vermoeden en geloven 
   dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
  



Kyriegebed       Luisteren:  NLB 201k 
       Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
  

Luisteren / zingen: NLB 315: 1 en 2 
  

1 Heb dank, o God van alle leven,   2 En of een mens al diep verloren 
   die zijt alleen Uzelf bekend,      en ver van U verzworven is, 
   dat Gij uw woord ons hebt gegeven,     Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
   uw licht en liefd’ ons toegewend.      vernieuwd door uw getuigenis. 
   Nu rijst uit elke nacht uw morgen,      Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
   nu wijkt uw troost niet meer van de aard,     heeft uit het graf ons opgericht, 
   en wat voor wijzen bleef verborgen     doet ons in vrijheid ademhalen 
   werd kinderen geopenbaard.      en leven voor uw aangezicht. 
  

Gebed om het licht van Gods Geest 
  

Lezen: Psalm 103: 8-18  
  

Luisteren / zingen: NLB 848: 1, 2 en 4 
  

1 Al wat een mens te kennen zoekt   2 Geen mensenoog heeft dat gezien, 
   aan waarheid en aan zin:       geen oor heeft het gehoord; 
   het ligt verhuld in uw geheim      het wordt ternauwernood vermoed 
   dat eind is en begin.        en aarzelend verwoord. 
  

4 Als wij uw sporen bijster zijn, 
   Heer, geef ons denken moed; 
   leer ons te luisteren naar de Geest 
   die doven horen doet. 
  

Lezen: Mattheüs 17: 14-20  
  

Meditatie       Luisteren: „Consolation” (F. Mendelssohn) 
  

Nodiging 
  

Luisteren/zingen (tafellied): NLB 276: 1, 2 en 3 

  

1 Zomaar een dak boven wat hoofden,  2 Woorden van ver, vallende sterren, 
   deur die naar stilte openstaat.      vonken verleden hier gezaaid. 
   Muren van huid, ramen als ogen,      Namen voor hem, dromen, signalen, 
   speurend naar hoop en dageraad.      diep uit de wereld aangewaaid. 
   Huis dat een levend lichaam wordt,    Monden van aarde horen en zien, 
   als wij er binnengaan       onthouden, spreken voort 
   om recht voor God te staan.      Gods vrij en lichtend woord. 
  

3 Tafel van Een, brood om te weten 
   dat wij elkaar gegeven zijn. 
   Wonder van God, mensen in vrede, 
   oud en vergeten nieuw geheim. 
   Breken en delen, zijn wat niet kan, 
   doen wat ondenkbaar is, 
   dood en verrijzenis. 



 Tafelgebed   
V: Verheft uw hart.     
 G:. Wij hebben ons hart bij de Heer. 
V: Laten wij de God danken. 
 G: Hij is onze dankbaarheid waard. 
  

Het tafelgebed sprekend vervolgd en als volgt beëindigd: 
  

V: Liefdevolle God, op deze tafel staan brood en wijn, 
 tekenen van Uw verbond. Wij vragen U: 
 G: Dat wij mogen delen in uw verbond, 
      dat liefde groeit tussen mensen, 
       zoals dat begon met die ene, Jezus, uw mensenkind. 
V. Zend dan, o God, Uw Geest in ons midden en maak ons  
     tot mensen met nieuwe verwachting. 
 G. Amen. 
 
Delen van brood en wijn 
  
Dankgebed en voorbeden 
  

Mededelingen 
  

Inzameling (1e: diaconie/ 2e: PGE) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36  
t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 30 augustus Ichthus.  
  

Luisteren/zingen (slotlied): NLB 978: 1, 2 en 4 
  

1 Aan U behoort, o Heer der heren,   2 Gij roept het jonge leven wakker, 
   de aarde met haar wel en wee,      een tuin bloeit rond het open graf. 
   de steile bergen, koele meren,      Er ruisen halmen op de akker 
   het vaste land, d'onzeekre zee.      waar zich het zaad verloren gaf. 
   Van U getuigen dag en nacht.      En vele korrels vormen saam 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.      een kostbaar brood in uwe naam. 
  
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 

    


