
Liturgie zondag 14 februari 2021 Ichthus 
M.m.v. Bert Melis op piano en Iena Pals op fluit 

Muziek   

Binnenkomst kerkenraad 

Muziek 

Klokgeluid 

 

Intochtlied: NLB 295: 1 en 2 

Voorzang: 
   Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
   Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
Refrein: 
   Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  
 
1 Woord ons gegeven, God in ons midden, 
   toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
   Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
   Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.  
Refrein: 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 
2 Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
   Dat wij niet vallen terug in het stof. 
   Zend uw geest, dat wij worden herschapen.  
Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Bemoediging en groet 

 

NLB 295: 3 en 4 

3 Dat wij U horen, dat wij U leven, 
   mensen voor mensen, alles voor allen. 
   Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
   Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  
Refrein: 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
4 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
   Dat ik U horen mag met hart en ziel.  
Refrein: 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Inleiding op de dienst  

Gebed om ontferming 

Gloria-Muziek 

NLB 314: 1, 2 en 3  

1 Here Jezus, om uw woord 
   zijn wij hier bijeen gekomen. 
   Laat in 't hart dat naar U hoort 
   uw genade binnenstromen. 
   Heilig ons, dat wij U geven 
   hart en ziel en heel ons leven. 
 
2 Ons gevoel en ons verstand 
   zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
   als uw Geest de nacht niet bant, 
   ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
   't Goede denken, doen en dichten 
   moet Gij zelf in ons verrichten. 



 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
   licht uit licht, uit God geboren, 
   maak ons voor uw heil bereid, 
   open hart en mond en oren, 
   dat ons bidden en ons zingen 
   tot de hemel door mag dringen. 

 

Schriftlezing: Exodus 22: 20-26 en Matteüs 5: 33-48 

 

NLB 405: 1 en 4 

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
   vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
   Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
   hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
   Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Overdenking  

Muziek 

  
Bericht van overlijden. 

Muziek:  
Niemand leeft voor zichzelf  
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer: 
aan Hem behoren wij toe. 

 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten door Our Father – Taizé 

 

Mededelingen:  

o.a. Collecteaankondiging en bloemen 

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 14 februari 

 

NLB 992: 1, 2, 3 en 4 

 1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
   dan dat wij recht doen 
   en trouw zijn 
   en wandelen op zijn weg.   
 
2 Wat vraagt de aarde meer van ons 
   dan dat wij dienen 
   en hoeden 
   als mensen naar Gods beeld? 
 
3 Wat vragen mensen meer van ons 
   dan dat wij breken 
   en delen 
   als ons is voorgedaan? 
 
4 Het is de Geest die ons beweegt 



   dat wij Gods wil doen 
   en omzien 
   naar alles wat er leeft. 

 

Zegen 

 

Muziek: Zegenlied 

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. 


