
Orde van dienst voor zondag 31 januari 2021      

 
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   
  
Groet en bemoediging 
  
Luisteren/zingen: NLB 885 
  

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
   Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
   Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
   die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
      Refrein: Groot is uw trouw, o Heer 
        Groot is uw trouw, o Heer 
        iedere morgen aan mij weer betoond. 
        Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 
        groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
  
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
   en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
   kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
   Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.   Refrein 
  
Inleiding op de dienst 
  
Gebed om Gods ontferming 
  
Luisteren: Er is een God die hoort 
  

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart 
Er is een god, er is een god 
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart 
Er is een god die hoort 
Ga steeds naar hem om hulp en om raad 
Wacht niet te lang, 't is spoedig te laat 
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord 
Er is een God die hoort 
God schonk zijn zoon in Bethlehems stal 
Heer van het al, heer van het al 
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal 
Heerser van 't gans heelal 
Want onze schepper, koning der aard 
Heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard 
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort 
Hij is de God die hoort 
Van oost tot west, van zuid tot noord 
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort 
Wordt 's Heren liefde alom gehoord 



Mensenkind, zegt het voort 
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen 
Maar zoek het heil bij Jezus alleen 
Dat al uw hoop op hem is gericht 
Jezus is 't eeuwig licht. 
  

Getuigenis 
  

Luisteren: Een toekomst vol van hoop 
  

In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.  
  

Ook al zijn er duizend vragen,  al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.    
  

U geeft een toekomst vol van hoop;  dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.  
  

U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.                   
  

U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. 
 
Lezen: 1 Samuël  16: 14-19 + 23 en Handelingen 19:2  
  

Luisteren/zingen: Heilige Geest van God (Opwekking 443) 
  
  

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.)2x 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.)2x 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
  
Overdenking: Die Ene is met hem 
  
Luisteren/zingen: Rots der eeuwen 
  

1 Rots der eeuwen, Troost in smart,   2 Hoe ’k mijn zonden ook beschrei, 
   laat mij schuilen aan uw hart!      of hoe groot mijn ijver zij, 
   Laat het water en het bloed,      ’t zal mij niet behouden, neen! 
   uit uw zijde eens gevloeid,       Gij moet redden, Gij alleen. 
   zijn voor mij een artsenij       Moede klem ik, zwaar belast,  
   die mij maakt van zonden vrij!      aan uw kruis mij hoopvol vast. 
  
3 Als het uur van sterven slaat 
   en mijn oog zich sluiten gaat, 
   als ’k, van ’t aardse stof ontdaan, 
   eenmaal voor uw troon zal staan, 
   Rots der eeuwen, Troost in smart, 
   laat mij schuilen aan uw hart! 
  



Dankgebed en voorbede 
 
Mededelingen 
  
Inzameling gaven (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 31 januari Ichthus.  
  
Luisteren: Vertrouw op God 

  

      Refrein: Vertrouw op God, met heel je hart 
        en steun op je eigen inzicht niet, 
        maar raadpleeg Hem, bij elke stap, 
        zodat je de juiste richting kiest. 
Laat liefde en trouw je steeds omgeven, 
bind ze om je hals en schrijf ze in je hart, 
laat Gods woord je leiden door het leven, 
dan ervaar je vreugde en vrede elke dag.  Refrein 
 
Dan zul je genegenheid verkrijgen, 
goedkeuring van God en mensen om je heen, 
als jij steeds op deze weg zult blijven 
vindt je zinvol leven en sta je niet alleen.  Refrein 
 
Vertrouw op God, met heel je hart.  
  
Zegen   
  
 


