
Orde van dienst voor zondag 22 november 2020      

 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar pianomuziek (een nocturne van Chopin) 
en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  
Jezus zegt: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van 
mijn broeders of zusters, dat  hebben jullie voor mij gedaan.                         (Mattheüs  25: 31-40) 
  
Luiden van de klok   Stilte   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en luisteren/zingen: NLB 275: 1 en 2 
  

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. 
  
Groet en bemoediging 
V: Liefde en vrede voor jou van de Eeuwige, Vader, Zoon en Heilige Geest.  
 G: Amen 
  

V: Eeuwige, wij die U nooit hebben gezien, - 
 G: zie ons hier staan. 
V: Wij die van U hebben gehoord, - 
 G: hoort u ons aan.  
V:  Uw Naam is dat U mensen helpt, - 
 G:   wees onze hulp, 
V: en dat U alles hebt gemaakt, - 
 G:   maak alles nieuw 
V:  en dat U ons bij name kent, - 
 G:   leer ons U kennen, 
V:  die bron van leven wordt genoemd, - 
 G:   doe ons weer leven, 
V: die hebt gezegd: ‘Ik Zal Er Zijn’, - 
 G:   wees hier aanwezig. 

  
Luisteren/zingen: NLB 275: 3, 4 en 5 
  

 3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  4 Gij zijt in alles diep verscholen 
   en niemand heeft U ooit gezien.      in al wat leeft en zich ontvouwt. 
   Maar wij vermoeden en geloven      Maar in de mensen wilt Gij wonen 
   dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.     met hart en ziel aan ons getrouwd. 
  
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
   waar ook ter wereld mensen zijn. 
   Blijf zo genadig met ons bezig, 
   tot wij in U volkomen zijn.    (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst  
  

 



Gebed afgewisseld met:  
Wij bidden tot U en roepen uw Naam. Blijf niet ver, Eeuwige.  
Gij weet van de nood, verstaat elke vraag.  Bied ons allen een oor. 
  
Inleiding op het gedenken van de namen van hen die gestorven zijn   
  
Luisteren: I still cry (Ilse de Lange) 
  
Het noemen van de namen en ontsteken van de kaarsen, met muziek van NLB 726 (piano en fluit).  
We gedenken dit jaar: 
  
Naam      Datum overlijden       leeftijd 
Jacoba Trijntje (Co) Brink-Modderman  19 november 2019   93    
Jantje Wijnholds-Brinks    10 december 2019   74   
Geerhardus Geers (Gerard)   15 december 2019   95  
S. Dekker-Sanderse       15 december 2019   62    
Janna Mulder-Harms     23 december 2019   97    
Albertje Blaauw-Mulder    28 december 2019   81   
Annie Kuipers-van der Kaap   9 januari 2020   73   
Hennie Kwint-Mol     12 januari 2020   85    
Tiny Goos-Duijvenbode    27 januari 2020   74   
Lambertus Lassche (Bert)    11 februari 2020   87   
Jan Jacob Baas     16 februari 2020   77   
Alida Doelman-Pel     20 februari 2020  87    
Kars Johan Kip     9 april 2020    84   
Trijntje (Tineke) Alberts-Klinkhammer   14 april 2020    88   
A.M. Zomer       16 april 2020    75    
Jan de Graaf      20 april 2020   91    
Wout Bijker      19 juni 2020   77  
Gerrit Poelert      20 juli 2020   94 
Anna-Poelert de Vries   3 november 2020    90 
Johann Heinerich Kleine-Neerken   6 september 2020   71   
Douwe Hendrik Moorlag    13 september 2020  89   
Harmanna (Manny) Walvius-Dijk   23 september 2020  95    
Jantje Springer-Thijs     10 oktober 2020   94    
  
Luisteren: In part fan dy        https://www.youtube.com/watch?v=UgdAJu6wn_4)  
  
Gebed 
  
Luisteren:  Jesu, joy of men’s desiring (pianomuziek)  
  
Lezen: 1 Tessalonicenzen 5: 1-11 
  
Luisteren/zingen: NLB 90a: 1, 3 en 6  
  
Verkondiging    Pianomuziek 
  

 



Bericht van overlijden    
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij  
leven en sterven voor God onze Heer,  aan Hem behoren wij toe. 
  
Gebeden 
  
Mededelingen 
  
Inzameling gaven (1e: buurthuiskamers Leger des Heils / 2e: wijkkas) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. Collecte 22 november Ichthus.  
  

Slotlied: Ik ben uw vragend kind (Van Harte 70): 1, 2, 3 en 4  
  

1 Ik ben uw vragend kind in dit bestaan   2 Mijn ogen zoeken U door t duister heen.   
   dat, argeloos gekomen, steeds moet gaan.     Mijn hand tast alles af, ben ik alleen? 
   Dat spelend op de straten van de tijd      Is er een houvast dat dit leven draagt? 
   Speurt naar de sporen van uw eeuwigheid.     Is er een antwoord op wat in mij vraagt?  
  
3 U bent mijn bodem waarop alles groeit.   4 Met U durf ik de horizonten aan 
   De witte lelie die in ieder bloeit.       en alle wegen die uw pelgrims gaan. 
   De diepe adem die mij overmant.       Wees mij een metgezel in vreugd en pijn. 
   De steeds nabije in het niemandsland.      Wil mij een Vader en een Moeder zijn. 
  
Zegen       Gemeente (zegt): Amen  
  


