
Liturgie 18 april 2021 

Als de voorganger en ouderling binnen zijn luisteren we naar muziek......... 

Luiden van de klok 

 Zingen/luisteren: 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. 

Bemoediging en groet 
 Onze hulp is in de naam van de Heer 
 Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 en niet loslaat het werk van zijn handen. 
Groet: 

Genade, barmhartigheid en vrede voor u, 
van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen 

 
 
Zingen/luisteren: 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 
Zingen/luisteren: Psalm 23:3 

3 Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede, 
   Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
   Ja, zaligheid en liefde en welbehagen 
   zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
   Ik zal het welkom horen van mijn koning 
   en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 
 
Verootmoediging en schuldbelijdenis 
Zingen/luisteren: NLB 642:1 

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
   dat Hij is opgestaan, 
   dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
   waar wij ook staan of gaan. 
 

Verkondiging van Gods genade 
Zingen/luisteren: NLB 642:8 

8 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
   de Heer die eeuwig leeft 
   en die in zijn verrijzenis 
   alles herschapen heeft. 
 



Gebed 
Schriftlezing: Johannes 10:11-15  en 1 Petrus 2:21-25  

Zingen/luisteren: NLB 800: 1   
Wat zou ik zonder U geweest zijn 
1 Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
   hoe zou ik zonder U bestaan? 
   Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
   en eenzaam door de wereld gaan. 
   Mijn liefde tastte in den blinde. 
   Een afgrond lag in het verschiet. 
   En waar zou ik een trooster vinden 
   die werkelijk wist van mijn verdriet. 
 
Overdenking: over Psalm 23 en Ezechiël. 34:1,2 
Zingen/luisteren: NLB 905:1 

1 Wie zich door God alleen laat leiden,  
enkel van Hem zijn heil verwacht,  
weet Hem nabij, ook in de tijden  
die dreigend zwart zijn als de nacht.  
Want wie op God alleen vertrouwt,  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.  
 

Voorbeden en Onze Vader 

Mededelingen 

Aandacht voor de collectes:  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 18 april  

  
Zingen/luisteren: NLB 909:3 

  3 Wat God doet, dat is welgedaan, 
   daar laat ik het bij blijven. 
   Al moet ik door de engten gaan 
   waar mij de dood zal drijven - 
   als God mij leidt kan ik de tijd 
   van duisternis verdragen: 
   ik zal zijn licht zien dagen. 

Zegen 
Zingen/luisteren: NLB 425:1 

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. 


