
Orde van dienst voor zondag 1 juli 2021      
 
 

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
  
Luiden van de klok    
  
Als de dominee gaat staan, staan we allen op en luisteren/zingen: Ps 139: 8 en 9  
  

8 Ik loof U die mijn schepper zijt,   9 Gij zijt mij overal nabij, 
   die met uw liefde mij geleidt,      uw ogen waken over mij 
   Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,     van toen ik vormloos ben ontstaan. 
   in 't diepst der aarde opgebouwd.      Gij wist hoe het zou verder gaan. 
   Niets blijft er voor uw oog verborgen.     Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
   Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.      wat eens mijn levensweg zou wezen. 
  
Groet en bemoediging 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw is tot in eeuwigheid. 
 G: En niet laat varen de werken van zijn handen. 
V: Genade en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer,  
     door de kracht van de Heilige Geest.  
 G: Amen  
  
Luisteren/zingen: NLB 883 
  

Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Gebed 
  

Lezen: Leviticus 19:1-3 en 9-18  
  
Luisteren/zingen: NLB 320: 2 en 3   
  

2 Bemin uw Heer te allen tijd,         3 Biedt uw naaste de helpende hand, 
   dien Hem met alles wat gij zijt.        spijzig de armen in uw land, 
   Aanbid Hem in uw daden.               een woning wilt hen geven. 
   Dit is het eerste en grote gebod,        Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
   de wil van God, uw Vader.            doet dit, en gij zult leven. 
  
Lezen: Lukas 6:36-38 en Matteüs 7:1-5  
  



Luisteren/zingen: NLB 1005: 1, 2 en 5  
  

1 Zoekend naar licht hier in het duister, 
   zoeken wij U, waarheid en kracht. 
   Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
   schijn in de donk're nacht.  refrein: Christus, ons licht 
       schijn door ons heen, schijn door het duister. 
       Christus, ons licht, 
       schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
   zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
   Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
   zo wordt uw stem gehoord. Refrein 
  
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
   voor zoveel leed, zoveel gemis. 
   Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
   totdat uw rijk hier is.   Refrein 
  
Lezen: Johannes 8:1-11  
  
Luisteren/zingen: GotZ 15: 1, 2 en 3 (melodie (NLB 971)   
  

1 Vrede voor jou, hierheen gekomen, 2 Niemand komt hier vrij van het kwade,  
   Zoekend met ons om mens te  zijn.    Niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
   Jij maar alleen, jij met je vrienden,     Niemand te veel, niemand te weinig, 
   Jij met je last, verborgen pijn.     Niemand te groot, geen een te klein, 
   Vrede, genade, God om je heen,     Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
   Vergeving, nieuwe moed      Tot ooit en overal wij leven voor elkaar.  
   Voor jou en iedereen.       wij leven voor elkaar.  
  

3 U die ons kent, U die ons aanvoelt, 
   U die de hele wereld draagt: 
   Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
   Help ons te zien wat U ons vraagt, 
   Tijd om te leven, kans om te zijn; 
   Een plek om nu en ooit 
   Gezien, aanvaard te zijn. 
  

Verkondiging 
  

Luisteren/zingen: NLB 970: 1, 2 en 5  

  

1 Vlammen zijn er vele, één is het licht, 2 Ranken zijn er vele, één is de stam,  
   licht van Jezus Christus,      wijnstok van het leven, 
   vlammen zijn er vele, één is het licht    ranken zijn er vele, één is de stam,  
   wij zijn één in Christus.      wij zijn één in Christus. 
 
5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
   wij zijn Christus’ lichaam, 
   leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
   wij zijn één in Christus. 



  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
  

Mededelingen 
  

Inzameling gaven (1e: diaconie/ 2e: wijkkas) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. Collecte 4 juli Ichthus.  
  

Zingen: NLB 416: 1, 2 en 4 
  

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,  2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   jou nabij op al je wegen      bij gevaar, in bange tijden, 
   met zijn raad en troost en zegen.     over jou zijn vleugels spreiden. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn.     Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   tot wij weer elkaar ontmoeten, 
   in zijn naam elkaar begroeten. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Zegen 
  

  
 


