
Orde van dienst voor zondag 7 februari 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     
  
Groet en bemoediging 
  
Luisteren/zingen: Psalm 23:1 
  

1 Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
   Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
   Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
   fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. 
   Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
   opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 
  
Votum en groet 
  
Luisteren/zingen: Psalm 23:2 
  

2 Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
   waar ik het licht der levenden moet missen, 
   vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
   met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
   Onder het oog van hen die mij verraden 
   richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 
  
Vermaning 
  
Luisteren/zingen: NLB 217:1 
  

1 De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
   Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
   bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
   vroeg in de morgen. 
 
Verootmoediging 
  
Luisteren/zingen: NLB 217:2 
  

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
   voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
   zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 
   God onze Vader. 
  
Verkondiging van Gods genade 
  
 
 
 



Luisteren/zingen: NLB 217:4 en 5 
  

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
   ons doen en laten zuiveren en dragen,     dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
   dan stijgt de vreugde van uw welbehagen     zijn Geest geleide ons en onze aarde 
   in onze wereld.        naar de voltooiing. 
  
Gebed 
  
Lezen: Lukas 11: 1-13 
  

Luisteren/zingen: NLB 995: 1 en 2 
  

1 O Vader, trek het lot U aan    2 O Vader, trek het leed U aan  
   van allen die door U bestaan.      van allen die met ons bestaan. 
   Gij die geen stenen geeft voor brood,     Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, 
   wees met uw kinderen in nood;      doe ons hun naasten zijn in nood,  
   en stil, God die rechtvaardig zijt,      opdat zij weten wie Gij zijt: 
   de honger naar gerechtigheid.      de God van hun gerechtigheid. 
  
Overdenking 
  
Luisteren/zingen: NLB 886 
  

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
  
Voorbeden en Onze Vader 
  
Mededelingen 
  
Inzameling gaven (1e: Meel-actie Albanië / 2e: wijkkas) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. Collecte 7 februari Ichthus.  
  
Luisteren/zingen: NLB 422: 1 
  

1 Laat de woorden 
   die we hoorden 
   klinken in het hart. 
   Laat ze vruchten dragen 
   alle, alle dagen 
   door uw stille kracht. 
  
Zegen   
  

 



Luisteren/zingen: NLB 425 
  

Vervuld van uw zegen / gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis / waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, / tezamen gezonden 
op weg in een wereld / die wacht op uw woord. 
Om daar in genade / uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep / in het donkerste dal, 
door liefde gedreven,  / om wie met ons leven 
uw zegen te brengen / die vrucht dragen zal. 
 


