
Orde van dienst voor zondag 16 mei 2021      

In deze dienst vieren we met de mensen in de kerk, maar ook online verbonden met elkaar het 
Avondmaal. U wordt uitgenodigd om ook thuis brood en wijn klaar te zetten, en misschien wel een 
kaars erbij om de verbondenheid te vergroten. Zo hopen we toch het delen te kunnen „voelen”.  
  
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar Da Pacem domine (Arvo Pärt) en 
bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  
Luiden van de klok    Stilte   
  
Als de dominee gaat staan, staan we allen op en luisteren/zingen: NLB 213: 1 en 2  
  

1 Morgenglans der eeuwigheid,  2 Laat als milde morgendauw 
   licht aan 't eeuwig Licht onttogen,     uw genade tot ons komen 
   stel ons deze ochtendtijd      en de dorstige landouw 
   uwe heerlijkheid voor ogen,     van ons leven overstromen, 
   en verdrijf door uwe macht      ja, verkwik ons door uw troost 
   onze nacht!        onverpoosd. 
  
Groet en bemoediging 
V: De Heer zij met U.         
 G: Ook met U zij de Heer. 
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige. 
 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: O God, zie ons aan met ogen vol warmte. 
 G: En doe ons weer leven met hart en ziel. 
V: Laat ons o Heer uw liefde zien. 
 G: En geef ons uw heil. 
V: Geef ons moed in deze tijd van „met zonder Jezus” 
 G: Help ons elkaar te verstaan en te groeien aan elkaar. Amen 
  
Luisteren/zingen: NLB 213: 5 
  

5 Overstroom ons met uw licht, 
   klare Zon van trouw en goedheid. 
   Treed niet met ons in 't gericht, 
   maar verblijd ons met de zoetheid 
   van des hemels zaligheid 
   voor altijd. 
  

Inleiding op de dienst 
  

Gebed 
  

Luisteren/zingen: NLB 942: 1, 2 en 3  
  

1 Ik sta voor U in leegte en gemis.   2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
   Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.    ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
   Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis,     Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 
   dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?    zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
   Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?     Mag ik nog levend wonen in uw land, 
   Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?    mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 



 3 Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Open die wereld die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 
   Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
  
Lezen: Matteüs 5: 38-45 en Johannes 17: 6-13  
  
Luisteren/zingen: NLB 322: 1, 2 en 3  
  

1 Die chaos schiep tot mensenland,   2 Dat boek waarin getekend staan 
   die mensen riep tot zinsverband,      gezichten, zielen, naam voor naam, 
   Hij schreef, ons tot bescherming,      hun overslaande liefde, 
   zijn handvest van ontferming,      hun overgaande liefde, 
   Hij schreef ons vrij met eigen hand.     hun weeën die niet overgaan. 
   Schrift die mensen oorsprong schrijft.     Schrift die mensendagen schrijft. 
   Woord dat trouw blijft.       Licht dat aanblijft 
  
3 Zijn onvergank'lijk testament: 
   dat Hij ons in de dood nog kent - 
   de dagen van ons leven 
   ten dode opgeschreven, 
   ten eeuwig leven omgewend. 
   Schrift die mensentoekomst schrijft. 
   Naam die trouw blijft. 
  
Overdenking 
 
Luisteren/zingen: U bent de bron des levens (Taizé  39) 
  

U bent de bron van het leven. U bent vuur en liefde. Kom, Heilige Geest.   
  
Klaar maken van de tafel 

  

Luisteren/zingen: NLB 377: 1, 2 en 3  
  

1 Zoals ik ben, kom ik nabij,   2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
   met niets in handen dan dat Gij     mijn angsten en onzekerheid, 
   mij riep en zelf u gaf voor mij -     mijn maskers en mijn ijdelheid - 
   O Lam van God, ik kom.      O Lam van God, ik kom. 
  
3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind 
   tast ik naar U, die mij bemint, 
   bij wie mijn ziel genezing vindt, 
   O Lam van God, ik kom. 
  
Enkele woorden 
  
Breken en delen van het brood 
  



Luisteren/zingen: NLB 377: 4 
  

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
   reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij. 
   vervult, verlicht, verwarmt Gij mij - 
   O Lam van God, ik kom. 
  
Delen van de wijn 
  
Luisteren/zingen: NLB 377: 5 
5 Zoals ik ben, in U te zijn, 
   en Gij in mij, in brood en wijn; 
   uw ziel, uw levenskracht wordt mijn 
   O Lam van God, ik kom. 
  
Bericht van overlijden    Luisteren/ Zingen: 
  

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

Gebeden 
  
Luisteren/zingen: NLB 377: 6 en 7 
  

6 Zoals ik ben, - ja, dat ik dan    7 Zoals ik ben: dat ik uw Naam 
   de lengte, breedte, hoogte van      nu al, met alle heiligen saam, 
   uw diepe liefde vatten kan:       en eens ook voor uw troon beaam 
   O Lam van God, ik kom.       O Lam van God, ik kom. 
  
Mededelingen 
  

Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 
t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 16 mei Ichthus.  
  
Luisteren/zingen: NLB 978: 1, 3 en 4 
  

1 Aan U behoort, o Heer der heren,   3 Gij hebt de bloemen op de velden 
   de aarde met haar wel en wee,      met koninklijke pracht bekleed. 
   de steile bergen, koele meren,      De zorgeloze vogels melden 
   het vaste land, d'onzeekre zee.      dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   Van U getuigen dag en nacht.      't Is alles een gelijkenis 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.      van meer dan aards geheimenis. 
  
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
  

Zegen 
  
  
  



Zegenlied: Iona II, 31 
  

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
   Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
   Vrede wens ik je toe. 
  
2 Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
   Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
   Zegen wens ik je toe. 
  

 


