
Liturgie Emmen Ichthus 9 mei 2021 

Als voorganger en ouderling binnen zijn luisteren we naar…… 

Luiden van de klok 

Zingen/luisteren: Intochtslied  NLB 66: 1  
1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
   Gods glorierijke naam ter eer. 
   Laat van alom Hem lof ontvangen. 
   Geducht zijn uwe daden, Heer. 
   Uw tegenstanders, diep gebogen, 
   aanvaarden veinzend uw beleid. 
   Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
   psalmzingen uwe majesteit. 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen/luisteren:  NLB 66: 3 
3 Doe onze God uw loflied horen, 
   gij volken, zing alom op aard, 
   loof Hem door wie wij zijn herboren, 
   die ons voor wankelen heeft bewaard. 
   Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
   zoals men erts tot zilver smelt. 
   Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
   gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
Gebed om ontferming 

Zingen/luisteren NLB 867: 1 en 2 
1 Loof overal, loof al wat adem heeft, 
   loof God die leeft. 
   Zo hoog de hemel niet 
   of daarheen reikt het lied, 
   de aarde niet zo wijd 
   of God wordt lof bereid. 
   Loof overal, loof al wat adem heeft, 
   loof God die leeft. 
 
2 Loof overal, loof al wat adem heeft, 
   loof God die leeft. 
   De kerk zingt schoon en luid 
   het lied dat niemand stuit, 
   het hart is 't bovenal, 
   dat eeuwig zingen zal. 
   Loof overal, loof al wat adem heeft, 
   loof God die leeft. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest                                                                                         

Schriftlezing: Micha 6: 8 

Zingen/luisteren: NLB 316: 4  
4 Het woord van liefde, vrede en recht 
   is in uw eigen mond gelegd, 
   is in uw eigen hart geschreven. 
   Rondom u klinkt de stem van God: 
   vrijspraak, vertroosting en gebod, 
   vlak vóór u ligt de weg ten leven. 



Schriftlezing: Johannes 21: 15-25  

Zingen/luisteren: Lied 649: 1 t/m 7  
1 O Heer, blijf toch niet vragen. 
   Gij weet dat ik U haat, 
   dat ik geen kruis wil dragen, 
   niet gaan waarheen Gij gaat. 
   O Heer, blijf toch niet vragen. 
 
2 O Heer, heb mededogen. 
   Vraag toch niet weer. Gij weet 
   dat ik U steeds verloochen, 
   dat ik U steeds vergeet. 
   O Heer, heb mededogen. 
 
3 Gij vraagt ten tweeden male. 
   Gij, Herder, spreekt zo zacht 
   van schapen die verdwalen 
   en kermen in de nacht. 
   Gij vraagt ten tweeden male. 
 
4 Heer, blijf mij niet ontroeren. 
   Ik stond wel voor U klaar, 
   als ik een zwaard mocht voeren; 
   maar dit is mij te zwaar. 
   Heer, blijf mij niet ontroeren. 
 
Verkondiging  ‘Van vraag naar vraagsteller’ 

Zingen/luisteren: NLB 313: 5 
 5 O Gij die wilt ontmoeten 
   wie vragen naar uw wil, 
   zie hoe wij aan uw voeten 
   zitten en luisteren stil. 
   Geef dat tot U, o Heer, 
   't woord van uw welbehagen 
   niet ledig wederkeer', 
   maar dat het vrucht mag dragen, 
   uw grote naam ter eer. 

Bericht van overlijden                                                                                                                           

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God, onze Heer, 

aan Hem behoren wij toe. 

Gebeden 
 

De collectes zijn voor: Kerk in actie (Syrische vluchtelingen)  en PGEmmen. Miljoenen Syriërs 

zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn terechtgekomen in 

de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, 

proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig. Door de economische crisis en de 

coronapandemie is er nauwelijks werk. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale 

families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een 

eigen bedrijf. In Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan 

werken in de thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen en een 

lening de kans een nieuwe start te maken als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden 

geholpen, maar ook Jordaniërs die in armoede leven. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk 

van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen om in hun eigen inkomen te voorzien. Van harte aanbevolen. 

5 Ten derden male vraagt Gij. 
   Gij laat niet van mij af. 
   Mijn haat, mijn opstand draagt Gij, 
   begraaft ze in uw graf. 
   Ten derden male vraagt Gij. 
 
6 Gij weet toch alles, Here. 
   Ik heb U lief. Gij weet: 
   liefde zal mij verteren, 
   zelfs als ik U vergeet. 
   Gij weet toch alles, Here. 
 
7 O Heer, vraag altijd verder. 
   Uw liefde triomfeert. 
   Huurlingen worden herder. 
   Het offerlam regeert.  
   O Heer, vraag altijd verder. 

 



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 9 mei 

Slotlied: 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. 

Zegen 

Het Wilhelmus  
 


