
Orde van dienst voor zondag 20 september 2020      

 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
  

Luiden van de klok 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en luisteren/zingen: Ps 127: 1 
  

1 Wanneer de Heer het huis niet bouwt, 
   is, alle metselwerk ten spijt, 
   de opbouw niets dan ijdelheid. 
   Wanneer de Heer de wacht niet houdt, 
   geen wachter die de vijand keert, 
   geen stadsmuur die zijn aanval weert. 
  
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 houdt tot in eeuwigheid,  
 G: en niet loslaat het werk van zijn handen.  
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en  de Heilige Geest. 

G: Amen. 
 

Luisteren/zingen: Ps 127: 2 
  

2 Voor dag en dauw reeds op te staan 
   en op te zijn tot 's avonds laat, 
   hard werken voor slechts weinig baat 
   en schamel brood, 't is niets dan waan. 
   Hij geeft het immers wie Hij mint, 
   als in de slaap, als aan een kind.     gemeente gaat zitten 
 
Vermaning 
  

Luisteren/zingen NLB 352: 1 
  

1 Jezus, Meester aller dingen, 
   Woord van God van den beginne, 
   in het lot der stervelingen 
   brengt Gij tekenen tot stand. 
  
Verootmoediging en schuldbelijdenis 
  
Luisteren/zingen NLB 352: 5 
  

5 Gij hebt, uit de dood verrezen, 
   't boos getij terecht gewezen, 
   en het water zal U vrezen, 
   't water brengt ons weer aan land. 
  



Verkondiging van Gods genade 
  
Luisteren/zingen NLB 352: 6 
  

6 Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
   om het oude te begraven, 
   Jezus, goede hoop en haven, 
   uitzicht van het nieuwe land. 
  
Gebed   
  
Lezen: Handelingen 16 : 6 - 15 en Filippensen 1: 3 - 7 
 

Luisteren / zingen: NLB 791: 1 
  

1 Liefde, eenmaal uitgesproken 
   als uw Woord van het begin, 
   Liefde, wil ons overkomen 
   als geheim en zegening. 
  

Overdenking 
 
Luisteren/zingen: NLB 1000: 1 

  

1 Wij zagen hoe het spoor van God 
   sporen van mensen kruiste. 
   Wij zagen licht, een vuur laait op, 
   feest voor armen in het duister. 
   Komt Hij terug op onze weg, 
   keert Hij verharde harten? 
   Wanneer komt Hij met licht en lef, 
   zaaigoed in onze handen? 
  
Bericht van overlijden  (NLB 961)  
  

Niemand leeft voor zichzelf,  niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
  
Voorbeden en Onze Vader 
  

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 20 september Ichthus.  
  

Luisteren/zingen (slotlied): NLB 418: 1 
  

1 God, schenk ons de kracht 
   dicht bij U te blijven, 
   dan zal ons geen macht 
   uit elkander drijven. 
   Zijn wij in U een, 
   samen op uw wegen 



   dan wordt ons tot zegen 
   lachen en geween. 
  
Zegen     Gemeente: Amen 
  
Luisteren/zingen: NLB 425 
  

Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,  
tezamen gezonden 
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord. 
Om daar in genade  
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven,  
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 
  

 


