
Orde van dienst voor zondag 20 juni 2021      
 
 

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar Johannes de Heer 2012: 1 en 3 
  

1 Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 3 Van oost tot west, van zuid en tot noord, 
   er is een God, er is een God.      mens, zegt het voort, mens zegt het voort. 
   Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,      Wordt 's Heren liefde alom gehoord, 
   er  is een God die hoort.        mensenkind, zegt het voort. 
   Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,     Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,  
   wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.      maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
   Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,     Dat al uw hoop op Hem is gericht,  
   er is een God die hoort.        Jezus is 't eeuwig licht. 
  

Luiden van de klok 
  

Als de voorganger op staat, staan allen op en Luisteren/zingen: Psalm 107: 1 en 4 
  

1 Gods goedheid houdt ons staande    4 Laat ons nu voor de Here 
   zolang de wereld staat!       zijn goedertierenheid 
   Houd dan de lofzang gaande      toezingen en vereren 
   voor God die leven laat.       de God die ons bevrijdt. 
   Al wie door Hem bevrijd               Want wie zijn hulp verlangt, 
   uit ongastvrije streken,               Hem aanroept in gebeden, 
   naar huis wordt heengeleid,              verlost Hij uit de angst 
   zal van zijn liefde spreken          en leidt Hij tot de vrede. 
 

Groet en bemoediging: 
V:  De Heer zij met u 
 G: ook met U zij de Heer! 
  

V:  Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heer, onze levensbron 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V:  Die als mens onder ons is komen wonen om ons zijn liefde te laten zien 
 G: die eeuwig trouw is en nooit loslaat het werk van zijn handen 
V:  U die in Jezus Christus ons hart wil aanspreken 
 G: open ons voor het geheim van Uw liefde en Uw toekomst 
V:  Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld, van God, de Vader, die achter  ons staat,  
      van Jezus, de Zoon, die met ons gaat, door de Heilige Geest, die elke dag in ons wil werken. 
 G:  Amen 
  

Inleiding 
  
Luisteren/zingen: Psalm 107: 12 en 13 
  

12 Schepen omhoog gedragen  13 Hun vege levens spaart Hij,  
     op golfslag van de dood,        de golven maakt Hij stil. 
     zinken terneergeslagen         Het stormgeweld bedaart Hij, 
     weer in de waterschoot.        het voegt zich naar zijn wil.  
     Als zo de storm opsteekt,        Scheepsvolk, heradem weer, 
     hoezeer wordt allerwegen       gij kunt aan rust u laven  
     gebeden en gesmeekt        en dank nu God de Heer, 
     om Gods reddende zegen!       Hij leidt u naar de haven. 



  
Drempelgebed 
  
Luisteren/zingen:  NLB 942: 1, 2 en 3 (Melodie Gezang 487)  
  

1 Ik sta voor U in leegte en gemis. 
   Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
   Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis, 
   dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
   Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
   Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
  
2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
   ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
   Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 
   zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
   Mag ik nog levend wonen in uw land, 
   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. 
  
Kyriëgebed 
  
Luisteren/zingen (Glorialied): NLB 864: 1, 4 en 5 
  

1 Laat ons de Heer lofzingen,   4 Daarom dan niet versagen, 
   juich, al wie bij Hem hoort!      maar moedig verder gaan! 
   Hij zal met trouw omringen      De Heer doet redding dagen, 
   wie steunen op zijn woord.      Hij trok uw lot zich aan. 
   Al moet ge hier ook dragen      Wie lijdt, - God zal het merken,  
   veel duisternis en dood,      't is alles Hem bekend; 
   gij hoeft niet te versagen,      Hij zal zijn kinderen sterken  
   Hij redt uit alle nood.      met woord en sacrament. 
  
5 Daarom lof zij de Here, 
   in wie ons heil bestaat, 
   Hem die ons toe wou keren 
   zijn liefelijk gelaat. 
   Hij moge ons behoeden, 
   elkander toegewijd, 
   en schenke ons al 't goede 
   nu en in eeuwigheid. 
  
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
  
Lezen: Job 30: 15-26 en Job 38: 1  



  
Luisteren/zingen: Johannes de Heer 7: 1 en 2  
  

1 Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
   wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. 
   Vrees toch geen nood! 's Heren trouw is groot, 
   en op 't nachtlijk duister volgt het morgenrood. 
   Als stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 
   God zal u behoeden, uw toeverlaat. 
  
2 God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, 
   en met elke morgen keert zijn goedheid weer. 
   Wie in 't verdriet nergens uitkomst ziet: 
   Groter dan de Helper is de nood toch niet. 
   Wat ons ontviele, Redder in nood, 
   red slechts onze ziele uit zonde en dood. 
  
Lezen: Marcus 4: 35-41  
  
Luisteren/zingen: Wie zingt mee 248: 1, 2 en 3  
  

1 Ziet, in blinde razernij, tuimelen de vloeden. 
   Hulp noch haven is nabij, in dit onweerswoeden! 
   Eén toch in de donk’re nacht, één houdt over ons de wacht! 
   Heere trek mee, door stormen en door zee. 
  
2 ’t Schemerlicht der maan verbleekt; alle sterren vlieden. 
   Als het roer van ’t scheepje breekt, wie zal hulpe bieden? 
   Wie, o Heer dan Gij alleen? Ziet: reeds drijft het onweer heen! 
   Heere trek mee, door stormen en door zee. 
 
3 Vrees ik in mijn laatste strijd, dat ik moet verdrinken. 
   Als G’ o Heer! mij niet bevrijdt; hoed mij voor verzinken. 
   Neem mij veilig bij de hand; breng mij in het Vaderland! 
   Heere trek mee, door stormen en door zee 
  

Overdenking     Stilte 
  

Luisteren/zingen: NLB 904: 1, 4 en 5 
  

1 Beveel gerust uw wegen,   4 Wel kan zijn hulp vertragen, 
   al wat u 't harte deert,      en 't schijnt soms in de nacht, 
   der trouwe hoed' en zegen      alsof geen licht zal dagen, 
   van Hem, die 't al regeert.      alsof geen troost u wacht, 
   Die wolken, lucht en winden     als u de angst doet beven 
   wijst spoor en loop en baan,     dat God u niet meer kent,  
   zal ook wel wegen vinden      dat Hij zich van uw leven 
   waarlangs uw voet kan gaan.     voorgoed heeft afgewend. 
  



5 Maar blijft gij met vertrouwen 
   naar God zien in de nacht; 
   dan doet Hij u aanschouwen 
   wat gij het minst verwacht. 
   Eens zal Hij u bevrijden 
   ook van de zwaarste last, 
   houd moedig bij het strijden 
   aan zijn beloften vast. 
  
Dankgebed – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 
  

Inzameling gaven (1e: KIA/ 2e: PGE) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer   
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 20 juni Ichthus.  
  
Zingen: NLB 416: 2 en 4 
  

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:   4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   bij gevaar, in bange tijden,       tot wij weer elkaar ontmoeten, 
   over jou zijn vleugels spreiden.      in zijn naam elkaar begroeten. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn.      Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Zegen 

 


