
Liturgie zondag 14 maart 2021 – Vierde zondag van de veertigdagentijd 
Voor de dienst luisteren we naar: Via Dolorosa - B. Sprague/N. Borop | Noortje van Middelkoop en 
Martin Mans 

Als voorganger en ouderling binnen zijn, luisteren we naar fluitmuziek 

Klokgeluid 

 

NLB 536: 1 en 2 

1 Alles wat over ons geschreven is 
   gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, 
   de tien geboden en de veertig slagen, 
   dit hele leven dat geen leven is. 
 
2 De schepping die voor ons gesloten was 
   ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
   O Zoon van David, wees met ons bewogen, 
   het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 

Votum en groet 

 

NLB 536: 3 en 4 

3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
   Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
   Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
   aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
   Ons is een loflied in de mond gegeven, 
   sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed met tussendoor fluitmuziek van Kyrie  

 

We luisteren naar: Taizé - O Christe domine Jesu, O Christe, Domine Jesu!  
1-Mijn verlangen gaat uit naar U, 
mijn God, op u vetrouw ik. 
God, leer mij uw wegen kennen; 
Heer, maak mij wegwijs op uw paden. 
Leid mij in uw waarheid, Heer. 
U, God, bent mijn redder. 
  
2-Op U hoop ik heel de dag 
omwille van uw goedheid. 
Heer, denk aan uw barmhartigheid en uw 
liefde van eeuwen nabij. 
  
3-De Heer is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij brengt mij naar vredig water, 
Hij geeft mij nieuwe kracht, 
doet mij herleven. 
Ik ben voor geen onheil bang. 
U bent bij mij. 
Voor mijn ogen dekt U de tafel, 
vult U mijn beker tot de rand. 
 

We luisteren naar fluitmuziek 



Schriftlezing: Johannes 12: 1-8 

 

We kijken en luisteren naar: Door de wind 

 

Overdenking 

 

We luisteren naar fluitmuziek 

 

Dank- en voorbeden 

 

We kijken en luisteren naar: Straks bijeen 

 

Mededelingen:  

- Klimaatalarm 

- Bloemen 

- Collecte met info (met begeleidende dia’s) 

 

De collectes zijn voor: Kerk in Actie 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 maart 

  
NLB 974: 1, 2, 3 en 5 

1 Maak ons Uw liefde, God, 
 tot opmaat van het leven! 
 Wij zijn geroepen om  
 haar zingend door te geven. 
 De wereld zegt ons niet 
 de goede woorden aan. 
 Vernieuw ons hart en doe 
 ons Uw beleid verstaan. 
 
2 Wij zijn aaneengevoegd, 
 bedacht met uw genade. 
 Op liefde hebt Gij ons 
 gebouwd, bedeeld met gaven. 
 En wat wij zijn draagt bij 
 tot welzijn van elkaar. 
 In onze eenheid wordt 
 uw liefde openbaar. 
 
 

Zegen 

 

 

We luisteren naar fluitmuziek van Iona 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. 

 

 

 

 

3 Elkaar bidden wij toe: 
 volhard in het geloven, 
 verlies uw vreugde niet 
 en kom uw pijn te boven, 
 Laat lichten uw gezicht 
 over de duisternis 
 waarin de ander in 
 gemis gevangen is. 
 
5 God, laat geen mensenkind 
 uit uw ontferming vallen. 
 Weer met uw ruime hart 
 het kwade van ons allen. 
 Gij zijt te goeder trouw 
 geweest van het begin. 
 Vasthoudend blijft Gij tot 
 uw liefde overwint. 

 

 


