
Orde van dienst voor zondag 13 juni 2021      
 

 Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „Deep river” 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 216: 1 en 2  
  

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,  2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
   zingende vogels geven hem door.      vochtige gaarde, geurig als toen. 
   Dank voor het zingen, dank voor de morgen,    Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
    beide ontspringen nieuw aan het woord.     al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
  
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, keer U om naar ons toe 
 G: Wees aanwezig, licht in ons midden 
V: Voor heel uw schepping roepen wij 
 G: Wees aanwezig 
V: voor dag en nacht 
 G:  Wees onze God 
V: in deze stad 
 G: Wees onze vrede 
V: In onze huizen 
 G: Geef ons vrede 
V: In onze harten 
Gemeentelid: Wees vuur en vlam en Geest 
V: In ons stilstaan en doorgaan 
 G: Wees bron en inspiratie 
V: Voor onze gemeenschap overal dit uur 
 G: Wees aanwezig, licht in ons midden. Amen.  
  
Luisteren/zingen: NLB 216: 3 
  

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
   licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
   Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
   dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
  

Inleiding op de dienst 
  

Gebed 
 
Luisteren:  Sinfonia (J.S. Bach) 
  

Lezen: enkele verzen uit Jozua 3 en 4  
  



Luisteren/zingen AWN IV:  3: 1, 2, 3, 4 en 5   
  

1 Waarom staan die stenen daar zomaar in het land, 
   twaalf stenen bij elkaar aan de waterkant? 
   Is het soms een spelletje? Nee, 't is een verhaal. 
   Luister, ik vertel het je allemaal. 
  

2 Twaalf stenen in een kring,  hier bleef het water staan 
   en het volk van Israël ging droog door de Jordaan. 
   Nee, het is geen spelletje, het is een verhaal. 
   Luister, ik vertel het je allemaal. 
  

3 Twaalf stammen op een rij in een lange stoet, 
   liepen aan de ark voorbij Kanaän tegemoet. 
   Is het soms een spelletje? Nee, 't is een verhaal. 
   Luister, ik vertel het je allemaal. 
 

4 Veertig jaar in de woestijn, dromen van dit land, 
   en dan eindlijk thuis te zijn, dansend hand in hand. 
   Nee, het is geen spelletje, het is een verhaal. 
   Luister, ik vertel het je allemaal. 
  

5 Twaalf stenen, meer is 't niet, hier bij de Jordaan, 
   daarom, als een kind het ziet, blijf dan stille staan! 
   Is het soms een spelletje? Nee, 't is een verhaal. 
   Luister, ik vertel het je allemaal. 
  
Lezen: Lucas 7: 11-17  
  
Luisteren/zingen: NLB 331 (3x) 
  

Roep onze namen dat wij U horen, 
dat wij weer ademen, dat wij U leven. 
  
Overdenking 
  

Luisteren: Jeruzalem, stad van goud  
  

Gebeden   
  

Mededelingen 
  

Inzameling gaven (1e: diaconie/ 2e: PKN Missionair werk) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36  
t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 13 juni Ichthus.  
  

Luisteren: God bless the child  
  

Luisteren/zingen: HH 386: 1, 2 en 5 
  

1 Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
   Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam? 
   Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
   Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 



2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
   Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
   Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
   Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
  
5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
   Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
   Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
   en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
  
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. 
  
 


