
Liturgie 15 november 2020  

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar orgelspel: Klaas Jan Mulder- Psalm 118 

Luiden van de klok 

Luisteren/zingen Intochtslied NLB 601: 1, 2 en 3  

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
   voortijdig licht waarin wij staan 
   koud, een voor een, en ongeborgen, 
   licht overdek mij, vuur mij aan. 
   Dat ik niet uitval, dat wij allen 
   zo zwaar en droevig als wij zijn 
   niet uit elkaars genade vallen 
   en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
   aanhoudend licht dat overwint. 
   Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
   draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
   Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
   of ergens al de wereld daagt 
   waar mensen waardig leven mogen 
   en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
   wat op het licht niet is geijkt. 
   Taal zal alleen verwoesting zaaien 
   en van ons doen geen daad beklijft. 
   Veelstemmig licht, om aan te horen 
   zolang ons hart nog slagen geeft. 
   Liefste der mensen, eerstgeboren, 
   licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Begroeting en bemoediging                                                                                                                                                                         
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige                                                                                                           
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.                                                                                                           
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid                                                                                                                         
G: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN                                                                                            
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.      
G: AMEN 

Welkom en inleiding 

Kyriegebed 
gebedsintenties afgesloten met: zo bidden wij allen tezamen:   

Gem. zegt:  Heer Ontferm U, Christus Ontferm U, Heer Ontferm U 
   

 

 

 



Luisteren/zingen Glorialied  lied 705: 1, 2, 4   

1 Ere, zij aan God, de Vader, 
   ere zij aan God, de Zoon, 
   eer de Heilige Geest, de Trooster, 
   de Drie-enige in zijn troon. 
   Halleluja, halleluja, 
   de Drie-enige in zijn troon! 
 
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
   ons van alle smet bevrijdt, 
   eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
   koningen in heerlijkheid. 
   Halleluja, halleluja, 
   ere zij het Lam gewijd. 
 
4 Halleluja, lof, aanbidding 
   brengen engelen U ter eer, 
   heerlijkheid en kracht en machten 
   legt uw schepping voor U neer. 
   Halleluja, halleluja, 
   lof zij U der Heren Heer! 

Schriftlezing: Jesaja 48: 17 - 22 

Luisteren/zingen Glorialied  NLB 119: 1 en 2  

1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
2 Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
opdat wij die met ijver onderhouden. 
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 

Gebed om de Heilige Geest 

Schriftlezing: Mattheüs 25: 14 - 30 

Luisteren/zingen: NLB 322: 1, 2 en 3  

1 Die chaos schiep tot mensenland, 
   die mensen riep tot zinsverband, 
   Hij schreef, ons tot bescherming, 
   zijn handvest van ontferming, 
   Hij schreef ons vrij met eigen hand. 
   Schrift die mensen oorsprong schrijft. 
   Woord dat trouw blijft. 
 
2 Dat boek waarin getekend staan 
   gezichten, zielen, naam voor naam, 
   hun overslaande liefde, 
   hun overgaande liefde, 
   hun weeën die niet overgaan. 
   Schrift die mensendagen schrijft. Licht dat aanblijft. 
 



3 Zijn onvergank'lijk testament: 
   dat Hij ons in de dood nog kent - 
   de dagen van ons leven 
   ten dode opgeschreven, 
   ten eeuwig leven omgewend. 
   Schrift die mensentoekomst schrijft. 
   Naam die trouw blijft. 

 

Overdenking                   

Meditatief orgelspel Klaas Jan Mulder: Andante 

Deze wereld omgekeerd 
Laat elk talent beschikbaar zijn en ieder mens te vinden zijn  
om onrecht, oorlog, martelpijn met woord en daad te weren.  
Laat al wie in God gelooft en in zijn rijk, aan ons beloofd,  
met inzet van hart en hoofd zich tot de minste keren.  
 
Laat ieder deel van leven zijn, van sterk tot zwak, van groot tot klein;  
laat ieder meester-dienaar zijn, verlegen om de vrede.  
Dat niemand in dit bestaan apart en eenzaam hoeft te staan;  
dat allen met allen gaan met hart en lijf en leden.  
 
Laat alle kracht gebundeld zijn en liefde niet gekunsteld zijn,  
om dwars door leugen, schone schijn een wereld op te bouwen,  
waar tweedracht en haat verstomt en recht niet langer wordt gekromd,  
zodat er een einde komt aan wee-geroep en rouwen. 

 
Bericht van overlijden 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

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 15 november. 

Luisteren/zingen: slotlied (staande) NLB 416: 1, 2, 3, en 4                                                                                      
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegen: Gemeente antwoordt met gesproken: Amen 

Orgelspel. 


