
Liturgie zondag 6 juni 2021 – Ichthus 

M.m.v. Gerriëtta Jongsma, orgel en zang en Iena Pals, fluit en zang 

 

Als de kerkenraad binnen is  luisteren we naar  Britta Maria - Houd moed  

Klokgeluid 

Stilte 

 

Luisteren/zingen: NLB 215: 1 en 2 

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
   die u Gods liefde doet verstaan 
   als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
   weer 't leven vindt, verstand en kracht. 
 
 

Bemoediging en Groet 

 

Vg: De Heer zij met U         

A: Ook met U zij de Heer 

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Vg: O God, zie ons aan met ogen vol warmte 

A: En doe ons weer leven met hart en ziel 

Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien 

A: En geef ons uw heil 

Vg: Leer ons uw wil te doorgronden 

A: en help ons zo mooi anders te zijn. Amen 

 

Luisteren/zingen: NLB 215: 5 en 7 

5 Houd dan de hemel in het oog, 
   maar hef uw hart niet al te hoog; 
   op aarde hier, op aarde thans 
   ziet gij een bovenaardse glans. 

 
 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed  

 

Luisteren/zingen: NLB 887: 1, 2 en 3 

1 Wees stil en weet, Ik ben uw God. 
Wees stil, en weet, Ik ben uw God. 
Wees stil, en weet, Ik ben uw God. 
 
2 Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal 
 
 

Leefregels 

 

Luisteren/zingen: NLB 316: 1 en 4 

1 Het woord dat u ten leven riep 
   is niet te hoog, is niet te diep 
   voor mensen die 't zo traag beamen. 
   Het is een teken in uw hand, 

2 Rondom wie bidden dag aan dag 
   zijn wonderen, die geen oog ooit zag, 
   een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
   een nieuwe kracht door 's Geestes doop. 

 

7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
   voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
   En dat ons leven iedre dag 
   als ons gebed U loven mag. 

 

3 Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 

 



   een licht dat in uw ogen brandt. 
   Het roept u dag aan dag bij name. 
 
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: Marcus 3: 20-35 

 

Luisteren/zingen: NLB 723: 1 en 2 

1 Waar God de Heer zijn schreden zet 
   daar wordt de mens, van dwang gered, 
   weer in het licht geheven. 
   Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
   wordt aan het volk dat Hem verwacht 
   de ware troost gegeven. 
   Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
   en schrijft in harten het geheim 
   van 's Vaders grote daden. 
   Zo leven wij om Christus' wil 
   te allen tijd gerust en stil 
   alleen van zijn genade. 
 
2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
   drijft rusteloos de eeuwen voort 
   wat mensen ook verzinnen. 
   En waar de weg onvindbaar scheen 
   mochten wij door geloof alleen 
   de tocht opnieuw beginnen. 
   Gij hebt de vaderen bevrijd 
   en uit het diensthuis uitgeleid 
   naar 't land van melk en honing. 
   Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
   opdat het door de wereldnacht 
   de weg vindt naar uw woning. 

 

Overdenking  

 

Muziek: Where is the love – Black Eyed Peas 

Via: https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc  

Wat is er aan de hand met de wereld mama 

mensen leven alsof ze geen moeders hebben 

Ik denk dat de hele wereld verslaafd is aan het drama 

Alleen aangetrokken tot dingen die je een trauma bezorgen 

Aan de andere kant van de oceaan, yeah, proberen we het terrorisme te stoppen 

maar er leven hier nog steeds terroristen 

In de USA, de grote CIA 

De Bloods en de Crips en de KKK 

maar als je alleen van je eigen ras houdt 

dan laat je alleen ruimt om te discrimineren over 

en discriminatie levert alleen haat op 

En als je haat kun je elk moment geirriteerd raken, yeah 

Slechtheid is wat je laat zien 

en dat is precies hoe een N**** werkt en doet 

https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc


N***, je moet liefde hebben, alleen om het recht te zetten 

Neem je brein onder controle en mediteer 

Laat je ziel opstijgen naar de liefde, iedereen, iedereen 

 

Mensen doden, mensen sterven 

Kinderen hebben pijn en je hoort hen huilen 

Kun je oefenen waar je over preekt 

en zou je je andere wang toedraaien 

 

Vader (God), Vader, Vader, help ons 

stuur richtlijnen van boven af 

omdat de mensen me laten, me laten denken 

waar is de liefde (liefde) 

 

Waar is de liefde (de liefde) 

waar is de liefde (de liefde) 

waar is de liefde 

de liefde, de liefde 

 

Het is gewoon niet hetzelfde, altijd hetzelfde 

nieuwe dagen zijn vreemd, de wereld is gek 

als liefde en vrede zo sterk zijn 

waar zijn de stukjes liefde die nergens thuishoren 

Naties laten bommen vallen 

Chemische gassen vullen de longen van kleine kinderen 

met de overlevende die lijden als de jongeren jong sterven 

dus vraag aan jezelf of het houden van echt weg is 

Dus ik zou mezelf kunnen vragen wat er echt misgaat 

In deze wereld waar we in leven blijven mensen zich overgeven 

Ze maken verkeerde beslissingen, hebben alleen visies van hun voordelen 

Ze respecteren elkaar niet, negeren hun broers 

een oorlog is aan de gang, maar de reden blijft geheim 

De waarheid wordt geheim gehouden, het wordt onder de mat geveegd 

Als je nooit de waarheid weet, dan zul je nooit liefde kennen 

waar is de liefde, iedereen, kom op (ik weet het niet) 

waar is de waarheid, iedereen, kom op (ik weet het niet) 

waar is de liefde, iedereen 

 

Mensen doden, mensen sterven 

Kinderen hebben pijn en je hoort hen huilen 

Kun je oefenen waar je over preekt 

en zou je je andere wang toedraaien 

 

Vader (God), Vader, Vader, help ons 

stuur richtlijnen van boven af 

omdat de mensen me laten, me laten denken 

waar is de liefde (liefde) 

 

Waar is de liefde (de liefde) 

waar is de liefde (de liefde) 

waar is de liefde 

de liefde, de liefde 

 



ik voel het gewicht van de wereld op mijn schouders 

als ik ouder wordt, iedereen, mensen worden kouder 

de meeste van ons geven alleen om het verdienen van geld 

Egoïsme laat ons onze eigen weg volgen 

de media laten altijd verkeerde informatie zien 

Negatieve afbeeldingen zijn de belangrijkste criteria 

Ze infecteren de jonge geesten sneller dan bacterieen 

Kinderen gedragen zich zoals ze in de bioscoop zien 

Yo, wat is er gebeurd met de waarden van de mensheid 

Wat is er gebeurd met de eerlijkheid in gelijkheid 

in plaats van liefde verspreiden we vijandschap 

Te weinig begrip, we leven levens zonder eenheid 

dat is de reden waarom ik me soms laag voel 

dat is de reden waarom ik me soms depressief voel 

Ik vraag me niet af waarom ik me soms laag voel 

Ik moet mijn vertrouwen levend houden voor grenzen van liefhebbenden 

 

Vraag jezelf af:  

Waar is de liefde (de liefde) 

waar is de liefde (de liefde) 

waar is de liefde, (de liefde) 

 

Vader (God), Vader, Vader, help ons 

stuur richtlijnen van boven af 

omdat de mensen me laten, me laten denken 

waar is de liefde (liefde) 

 

We hebben maar één wereld en er is iets mis mee. 

Een wereld, één wereld….. 

 

Luisteren/zingen: NLB 418: 1, 2 en 3 

1 God, schenk ons de kracht 
   dicht bij U te blijven, 
   dan zal ons geen macht 
   uit elkander drijven. 
   Zijn wij in U een, 
   samen op uw wegen 
   dan wordt ons tot zegen 
   lachen en geween. 
 
2 Niemand kan alleen, 
   Heer, uw zegen dragen; 
   zegen drijft ons heen 
   naar wie vrede vragen. 
   Wat Gij schenkt wordt meer 
   naar gelang wij delen, 
   horen, helpen, helen, 
   vruchtbaar in de Heer. 
 
 

Gebeden 

Mededelingen, o.a. collecte 

De collectes zijn voor:  “Samen in actie tegen Corona” en de 2e collecte is voor de wijkkas. 
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op 
de grond blijven liggen… De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona 

3 Vrede, vrede laat 
   Gij in onze handen, 
   dat wij die als zaad 
   dragen door de landen, 
   zaaiend dag aan dag, 
   zaaiend in den brede, 
   totdat in uw vrede 
   ons hart rusten mag. 



zien. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook 
naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de samenwerkende hulporganisaties (SHO) een landelijke 
actie gestart. Kerk in Actie is een van deze organisaties. Met de actie, die ‘Samen in actie tegen 
corona’ heet, biedt SHO medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Ook wil zij het mogelijk maken 
dat ook mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren. Kijk mee naar 
een indringend filmpje dat in woord en beeld de ongekende ramp weergeeft die zich aan de andere 
kant van de wereld voltrekt… Met uw bijdrage steunt u het verlenen van noodhulp door Kerk in Actie. 
De diaconie heeft besloten in elk geval € 500,-- over te maken naar Kerk in Actie, maar als de collecte 
–in de kerk én digitaal overgemaakt- meer oplevert dan € 250,-- zal de totaalopbrengst verdubbeld 
worden door de diaconie.  Van harte aanbevolen. 

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 6 juni  

Zingen: NLB 802: 1, 2 en 4 

1 Door de wereld gaat een woord 
   en het drijft de mensen voort: 
   'Breek uw tent op, ga op reis 
   naar het land dat Ik u wijs.' 
 
Refrein: 
   Here God, wij zijn vervreemden 
   door te luist'ren naar uw stem. 
   Breng ons saam met uw ontheemden 
   naar het nieuw Jeruzalem. 
 
2 Door de wereld gaat een stoet 
   die de ban brak van het bloed. 
   Die bij wat op aarde leeft 
   nu geen burgerrecht meer heeft. 
Refrein 
 
4 Door de wereld klinkt een lied 
   tegen angsten en verdriet, 
   tegen onrecht, tegen dwang 
   richten pelgrims hun gezang. 
Refrein 

 

Zegen 

Zingen: Iona, II, 21 (Zegenlied) 

Vrede wens ik je toe.                                                                                                                                                     

Liefde wens ik je toe.                                                                                                                                                     

Moge God je behoeden,                                                                                                                                           

leef met zijn liefde.                                                                                                                                                

Vrede wens ik je toe.                                                                                                                                            

Zegen wens ik je toe.                                                                                                                                                           

Aandacht wens ik je toe.                                                                                                                                                      

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.                                                                                                                                 

Zegen wens ik je toe. 

 


