
Orde van dienst voor zondag 4 oktober 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    Stilte 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en luisteren/zingen:  
Ps 84: 1 en 2 
  

1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  2 Het heil dat uw altaar omgeeft 
    het huis waar Gij uw naam en eer     beschermt en koestert al wat leeft. 
    hebt laten wonen bij de mensen.     De mus, de zwaluw vindt een woning. 
    Hoe brand ik van verlangen om     Haar jongen zijn in veiligheid 
    te komen in uw heiligdom.      Mij is een schuilplaats toebereid 
    Wat zou mijn hart nog liever wensen    in het paleis van U, mijn koning.  
    dan dat het juichend U ontmoet     Heil hen die toeven aan uw hof 
    die leven zijt en leven doet.     en steeds zich wijden aan uw lof. 
  
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 Eeuwige 
 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: O God, keer U om naar ons toe 
 G: Wees aanwezig, licht in ons midden 
V: Voor heel uw schepping roepen wij 
 G: Wees aanwezig 
V: voor dag en nacht 
 G:  Wees onze God 
V: in deze stad 
 G: Wees onze vrede 
V: In onze huizen overal 
 G: Geef ons vrede 
V: In het leven dat we kiezen 
 G: Wees vuur en vlam en Geest 
V: In ons ja-woord gegeven op uw roeping 
 G: Wees onze adem 
V: Voor onze gemeenschap overal dit uur 
 G: Wees aanwezig, licht in ons midden. Amen. 
  
Luisteren/zingen: Ps 84: 3 en 6 
  

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,  6 Want God onze Heer die ons mild 
   die naar uw tempel zich begeeft,     bestraalt als zon, beschermt als schild, 
   zijn hart wijst hem de rechte wegen.    zal in genade ons verhogen. 
   Zij trekken op van overal      Zijn hand onthoudt het goede niet 
   en, gaat het door het dorre dal,     aan wie oprecht Hem hulde biedt 
   dan valt op hen een milde regen.     en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
   Ja, in het hart van de woestijn     Heer, die het al in handen houdt, 
   ontspringt een heldere fontein.     welzalig die op U vertrouwt.      



Gemeente gaat zitten` 
  
Inleiding op de dienst 
 
Gebed afgewisseld door te luisteren naar NLB 334 (3x)  
  

Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar, 
is niet te hoog, jij kunt het volbrengen. 
  
Luisteren en kijken: Amazing grace 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2tPkwh4CIk 
  
Lezen: Deuteronomium 30: 11-20  
 
Luisteren / zingen: NLB 316: 1 en 2 
  

1 Het woord dat u ten leven riep  2 Het is niet aan de overzij. 
   is niet te hoog, is niet te diep     Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
   voor mensen die 't zo traag beamen.    de wijde oceaan bevaren, 
   Het is een teken in uw hand,    wie brengt van de overkant der zee 
   een licht dat in uw ogen brandt.     de schat der diepe wijsheid mee, 
   Het roept u dag aan dag bij name.     die 's levens raadsel kan verklaren? 
  

Overdenking 
  
Luisteren/zingen: NLB 316:  3 en 4 

  

3 Het is ook in de hemel niet,   4 Het woord van liefde, vrede en recht 
   hoe vaak gij ook naar boven ziet     is in uw eigen mond gelegd, 
   en droomt van bovenaardse streken.   is in uw eigen hart geschreven. 
   Wat gij ook in de sterren leest,     Rondom u klinkt de stem van God: 
   alleen de Geest beroert de geest,     vrijspraak, vertroosting en gebod, 
   alleen het woord kan 't hart toespreken.    vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
  
Inzameling (1e: PKN Israëlzondag / 2e: PGE) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. Collecte 4 oktober Ichthus.  
  
Luisteren/zingen: NLB 695: 1, 3 en 4 
  

1 Heer, raak mij aan met uw adem,  3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
   reik mij uw stralend licht,      en al mijn twijfels bant. 
   wijs mij nieuwe wegen,      Als geroepen kom ik:  
   geef op uw waarheid zicht.      mijn tijd is in uw hand. 
  
4 Kom en doorstraal mijn dagen,  
   Geest van God uitgegaan, 
   die mijn ogen opent 
   voor wie nu naast mij staan. 
  
Bevestiging Geert Wubs 
 Voorstellen / Inleiding en vraag / Zegen 



Luisteren/zingen: NLB 256  
  

Blijf met uw genade bij ons,  Heer onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister. 
  
Vraag aan de gemeente 
Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling met een speciale opdracht.  
Wilt u hem in uw midden ontvangen en dragen in uw gedachten en gebeden? 
Wat is daarop uw antwoord: Ja, van harte 
  
Luisteren/zingen: NLB 256  
  

Blijf met uw genade bij ons,  Heer onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister. 
  
Luisteren en kijken: Lichtstad met uw paarlen poorten 
https://www.youtube.com/watch?v=NaMr_ExxjZs   
  

Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond’re stad, zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deze aarde  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  
  Refrein:  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
    luist’ren naar zijn liefdesstem,  
    daar geen rouw meer en geen tranen  
    in het nieuw Jeruzalem.  
  

Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit  
en de stroom van levend water  
door de gouden Godsstad vloeit.   Refrein 
  

Wat een vreugde zal dat wezen,  
straks vereend te zijn met Hem  
in de stad met paarlen poorten  
in het nieuw Jeruzalem.    Refrein 
  
Gebed 
  
Luisteren/zingen: NLB 704: 1 en 2 
  
1 Dank, dank nu allen God   2 Die eeuwig rijke God 
   met hart en mond en handen,     moge ons reeds in dit leven 
   die grote dingen doet      een vrij en vrolijk hart 
   hier en in alle landen,      en milde vrede geven. 
   die ons van kindsbeen aan,      Die uit genade ons 
   ja, van de moederschoot,      behoudt te allen tijd, 
   zijn vaderlijke hand       is hier en overal 
   en trouwe liefde bood.     een helper die bevrijdt. 
  
Zegen 
  



Luisteren/zingen: Iona II, 31  
  

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. 
  

 
  

 


