
Orde van dienst 7 maart 2021 Ichthus gemeente  

Als voorganger en ouderling binnen zijn, luisteren we naar: 

 ‘O, grosse Lieb’ Johannes Passion Bach   

Luiden van de klok 

We luisteren/zingen psalm 84: 1 en 4 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
   het huis waar Gij uw naam en eer 
   hebt laten wonen bij de mensen. 
   Hoe brand ik van verlangen om 
   te komen in uw heiligdom. 
   Wat zou mijn hart nog liever wensen 
   dan dat het juichend U ontmoet 
   die leven zijt en leven doet. 
 
4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
   Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
   tot zij Jeruzalem betreden, 
   waar alle pelgrims binnengaan 
   om voor Gods aangezicht te staan. 
   Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
   Verhoor mij, God van Israël, 
   die alles leidt naar uw bestel. 

Bemoediging en groet 
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen de werken van zijn handen 
Genade zij ons en vrede van God onze Vader 
en  van de Heer Jezus Christus 
in de gemeenschap van de Heilige Geest. 
Amen 

  
 
Luisteren/zingen: ELB 218: 1 en 3 

1 Samen in de naam van Jezus  
 heffen wij een loflied aan,  
 want de Geest spreekt alle talen  
 en doet ons elkaar verstaan.  
 Samen bidden, samen zoeken,  
 naar het plan van onze Heer.  
 Samen zingen en getuigen,  
 samen leven tot zijn eer.  
  
3 Prijs de Heer, de weg is open  
 naar de Vader, naar elkaar.  
 Jezus Christus, Triomfator,  
 mijn Verlosser, Middelaar.  
 Vader, met geheven handen  
 breng ik U mijn dank en eer.  
 ’t Is uw Geest die mij doet zeggen:  
 Jezus Christus is de Heer! 

Welkom en inleiding                                                                                                                                    

Gebed 



Luisteren/zingen: Opwekking 464                                                                                                                        
1 Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag, 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
2 Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur. 
Een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
3 Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

Schriftlezing:  Johannes 2: 13-22 

We luisteren naar een bewerking van psalm 27a: “De Heer is mijn licht”                                                      

door Chr. koor Jigdaljahu  

Overdenking                                                                                                                             

Luisteren/zingen: Opwekking 775 ‘Er is een plek waar liefde heerst’ (Bij het kruis) 

1 Er is een plek waar liefde heerst 
en nooit vergaat; 
waar mijn God vergeving geeft 
en ons aanvaardt. 
Genade als een waterval 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 
Refrein: 
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw 
en ik leef door U! 
En ik leef door U! Jezus. 
 
2 Er is een plek waar zonde sterft 
en schande wijkt; 
waar mijn hart vergeving vindt 
en vrede. 
Genade als een waterval 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon.   Refrein……. 
 



3 Heilig is de grond 
waar ik hoop hervond. 
Hier kniel ik neer. 
Hier kniel ik neer. 
Armen uitgestrekt, 
hier waar U mij redt; 
Hier kniel ik neer. 
Hier kniel ik.         Refrein… 
 
Dankgebed en voorbede 

Mededelingen: bloemengroet en aandacht voor de collecte                                                                                                      

De collectes zijn voor: Kerk in actie  (Moldavië) 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 7 maart 

Slotlied: we luisteren naar: My peace I give to you door Chr. koor Jigdaljahu 
 
Zegen 

 


