
 
 

Liturgie viering van 24 januari 

In het kader van de week van gebed voor eenheid 17 –24 januari 2021 – Ichthuskerk 

Met als thema: Blijf in mijn liefde 

Voorganger: ds. Gerben Kajim 

Organist: Gerriëtta Jongsma 

Fluitist: Iena Pals 

Beamer: Nelleke van der Kamp 

Opname: Herman van der Kamp 

 

Orgelspel 

Binnenkomst kerkenraad 

Muziek 

Klokgeluid 

 

We kijken naar: NLB 1005: 1, 2, 4 en 5 

Via: Nederland Zingt: Zoekend naar licht - YouTube 

1 Zoekend naar licht hier in het duister, 
   zoeken wij U, waarheid en kracht. 
   Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
   schijn in de donk're nacht. 
refrein: 
   Christus, ons licht 
   schijn door ons heen, schijn door het duister. 
   Christus, ons licht, 
   schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
   zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
   Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
   zo wordt uw stem gehoord. 
   Refrein 

 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
  zoekend naar warmte zijn velen koud.  
  Maak ons een huis van levende stenen,  
  schuilplaats door U gebouwd. 
refrein: 
    
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
   voor zoveel leed, zoveel gemis. 
   Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
   totdat uw rijk hier is. 
 

Bemoediging en groet 

 

Woord van welkom en Inleiding op deze dienst, waarin we de week van gebed van eenheid afsluiten. 

 

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


Kyrie gebed, met tussendoor orgel- en fluitspel van Kyrie 

 

We luisteren naar het Loflied: Lof zij de Heer, ons hoogste goed  NLB 869: 1, 3, 6 en 7 

1 Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
   oorsprong van al het goede, 
   de God die louter wonderen doet. 
   Wij leven in zijn hoede, 
   die onze vrede_is, onze vreugd, 
   in wie zich heel ons hart verheugt. 
   Geef onze God de ere! 
 
3 Wat onze God in de aanvang schiep, 
   dat wil Hij ook bewaren; 
   wat onze God tot aanzijn riep 
   doet Hij zijn trouw ervaren. 
   De Heer regeert, en het is goed 
   waar Hij de mensen wonen doet. 
   Geef onze God de ere! 
 
6 Ik wil U, Heer, mijn leven lang 
   van ganser harte prijzen 
   en in mijn lied, mijn lofgezang 
   mijn dank aan U bewijzen. 
   Mijn hart, verheug u in de Heer, 
   lichaam en ziel, verblijd u zeer! 
   Geef onze God de ere! 
 
7 Gij allen die van Christus zijt, 
   geef onze God de ere! 
   Die 't merk draagt van zijn majesteit, 
   geef onze God de ere! 
   Roep, al wie goden zijn ten spot: 
   De Heer is God, de Heer is God! 
   Geef onze God de ere! 
 

Eerste lezing: Kolossenzen 1: 15-20 

 

Enkele woorden 

 

 
                

We Kijken naar OLB 308: 1, 3 en 4 

Via: Nederland Zingt: In Christus is noch west, noch oost - YouTube 

1 In Christus is noch west noch oost 
   in Hem noch zuid noch noord, 
   één broederschap rust in zijn troost, 
   één wereld in zijn woord. 
 
3 Broeders, één band is 't die ons bindt 
   vanwaar en wie ge ook zijt 
   wie onze Vader dient als kind, 
   is Christus toegewijd. 

https://www.youtube.com/watch?v=qnTOynIku9A


 
4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
   Hem prijzen west en oost. 
   Aan Christus hoort de wereld wijd, 
   in Hem is zij vertroost. 

 

Tweede lezing: Johannes 17: 21-23 

Enkele woorden 

 

 
 

We Luisteren naar Lumière de Dieu 

 

Lumière de Dieu, inonde la terre, visite nos coeurs et demeure avec nous. 

Komm, göttliches Licht, erleuchte die Erde, erfüll’ unsre Herzen, nimm Wohnung in uns. 

Come light, light of God, give light to creation, enlighten our hearts and remain with your world 

O goddelijk licht, kom onder ons wonen, doordring deze aarde, daal neer in ons hart. 

Ó luz do Senhor, que vens sobre a terra, inonda meu ser, permanece em nós. 

Kom, Gud, med ditt ljus, och genomlysvärlden, och fyll vara hjärtan, med närvaron din. 

Zaplav celou zem, svetlo Bozi tváre, vejdi do srdcí a zustávej u nás. 

Mwangaza wa Mungu, ujaza undogo, tembelea mioyo yetu, na ukae nasi 

 

Derde lezing: Psalm 104: 1 en 2 ;  24-28 

 

We luisteren naar: Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan NLB 104 a 

(zie meegestuurd mp3 bestand) 

refrein: 1 voorzang 2 allen 
Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan: 
het gelaat van de aarde vernieuwt Gij. 
Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan: 
het gelaat van de aarde vernieuwt Gij. 
voorzang  
1  Loof, mijn ziel, de Heer! 
Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij, 
met glans en luister bekleed, 
gehuld in een mantel van licht. 
voorzang  
2  Gij grondde de aarde op haar zuilen, 
onwrikbaar, eeuwig van duur, 
dekte haar met een sluier, de oerzee. 
Het water stond boven de bergen. 
refrein 
voorzang  
3  Ongeteld zijn uw werken, o Heer, 
Gij schiep ze alle met wijsheid. 
Van uw rijkdom vervuld is de aarde. 
Eeuwig zij de roem van de Heer. 
refrein 
 

Meditatie 

 

Orgel- en fluitspel 



Tekenen van vrede 

Dankgebed en voorbeden 

 

Mededelingen: bloemen 

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 24 januari 
 

Luisteren/zingen: Aan U behoort, o Heer der heren NLB 978: 1, 3 en 4 

Via: Nederland Zingt: Aan u behoort o Heer der Heren - YouTube 

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
   de aarde met haar wel en wee, 
   de steile bergen, koele meren, 
   het vaste land, d'onzeekre zee. 
   Van U getuigen dag en nacht. 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
   met koninklijke pracht bekleed. 
   De zorgeloze vogels melden 
   dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   't Is alles een gelijkenis 
   van meer dan aards geheimenis. 
 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
 

Zegen 

 

Orgel- en fluitspel: Iona II, 31 

1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vNT2NaJ9eEk

