
 

Liturgie, 8 november 2020 
 
Bij deze dienst: We lezen uit het evangelie van Mattheüs 5, over de Bergrede en Psalm 23.                            
Vandaag staan we stil bij hen die mantelzorger zijn. Vaak in stilte, vol toewijding.                                              
Niet altijd gezien door anderen, maar gevoeld. 
    
We kijken naar een afbeelding van een bijzondere ervaring van eenheid 

 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar orgelmuziek. 

Luiden van de klok 

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

Luisteren/zingen: morgenlied: NLB 276: 1 en 2 

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

 

Groet  

voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Levende  

allen:          Die hemel en aarde gemaakt heeft                          
voorganger:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
allen:             en niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Inleidend woord  
Luisteren/zingen: lied van de zondag: NLB 321: 1, 4 , 5 en 7  

1 Niet als een storm, als een vloed, 
   niet als een bijl aan de wortel 
   komen de woorden van God, 
   niet als een schot in het hart. 
 
4 Kinderen armen van geest 
   mensen gelouterd tot vrede 
   horen de naam in hun hart 
   dragen het woord in hun vlees. 
 
5 Blinden herkennen de hand 
   dovemansoren verstaan hem 
   zalig de man die gelooft 
   zalig de vrouw aan de bron. 
 
7 Hier in dit stervend bestaan 
   wordt Hij voor ons geloofwaardig 
   worden wij mensen van God, 
   liefde op leven en dood.  



 
Kyriegebed  

Aansluitend hierop luisteren we naar: Ubi caritas et amor                                                                                          

Vertaling: Waar zorg en liefde is, daar is God                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc 

Luisteren/zingen: Glorialied: NLB 218: 1, 2, 4 en 5 

1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
2 Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 
4 Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 
5 Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

Gebed om het licht van Gods Geest 

Schriftlezing: Psalm 23 

We luisteren naar Lied 734 Beati voi  poveri    https://www.youtube.com/watch?v=KX4aaHaZEsc 

Vertaling: Zalig jullie armen, want voor jullie is het koninkrijk van God.    

Gelukkig die arm van geest zijn, 
want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen. 
Gelukkig die verdrietig zijn, 
want zij zullen worden getroost. 
Gelukkig die zachtmoedig zijn, 
want zij zullen het land bewonen. 
Gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid. 
want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig die barmhartig zijn, 
want zij zullen barmhartigheid ervaren. 
Gelukkig die zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
Gelukkig zij die vrede brengen, 
want zij zullen kinderen van God worden genoemd. 
Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,                                                                                                         
want hun behoort het Koninkrijk der hemelen. 
  
Schriftlezing: Matteüs 5: 1-10 

Meditatie 

Luisteren/zingen: NLB 91a: 1, 2 en 3 

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen, 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 

https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
https://www.youtube.com/watch?v=KX4aaHaZEsc


beschermend om je heen als vriend. 
En Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zal zien. 
 
2 Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
3 Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen, 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen. 
 
Aandacht voor: 
Afscheid Fieke en Hans Breekveldt 
voor mantelzorg 
 
Bericht van overlijden 
Dankgebed en voorbeden  
 
Mededelingen 
 
Aandacht voor de collecte                                                                                                                                         

De collectes zijn voor: diaconie en PGEmmen                                                                                                                             

Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op 

rekeningnummer: NL15RABO0114535736  t.n.v. Protestantse gemeente Emmen,                                          

o.v.v. collecte Ichthus 8 november 

Luisteren/zingen: Slotlied: NLB 791:  1, 4 en 6 

1 Liefde, eenmaal uitgesproken 
   als uw Woord van het begin, 
   Liefde, wil ons overkomen 
   als geheim en zegening. 
 
4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
   ademt op van goede trouw. 
   Liefde houdt ons in het leven, - 
   daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
6 Liefde boven alle liefde, 
   die zich als de hemel welft 
   over ons: wil ons genezen, 
   Bron van liefde, Liefde zelf! 
 
Zegen 

 

 


