
Orde van dienst voor zondag 26 september 2021  
m.m.v.  Bert Melis (piano), Bart Trip (piano/orgel) en ZinQ, (zang) 
  

Pianospel: Fairy Tale (Yiruma) door Bert Melis 
  
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „Gebet einer Jungfrau” Badarczewska) 
en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  
Luiden van de klok   Stilte    
  
Als de dominee gaat staan, staan we allen op en 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 
  
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.    (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
  
Luisteren naar ZinQ: „Colors of the wind” en „Kijk om je heen”  
  
Gebed  
  

Zingen: NLB 780: 1 en 3 
  

1 In de schoot van mijn moeder geweven,  3 Voordat ik aan het licht ben gekomen 
 als een wonder bereid,        was Jij met mij vertrouwd, 
 aan het licht toegewijd,        heb Jij mij al gebouwd 
 is mijn leven door liefde omgeven.       en mijn naam op Je lippen genomen. 
  
Lezen: Matteüs 6: 25-34 
  
Zingen: NLB 981: 1 en 3 
  

1 Zolang er mensen zijn op aarde,   3 Gij voedt de vogels in de bomen,   
   zolang de aarde vruchten geeft,      Gij kleedt de bloemen op het veld,   
   zolang zijt Gij ons aller Vader,      o Heer, Gij zijt mijn onderkomen  
   wij danken U voor al wat leeft.      en al mijn dagen zijn geteld. 
  
Overdenking  
 
Luisteren naar ZinQ: „Nooit meer een morgen” en „May it be”  
  
Gebeden 



  
Mededelingen  
  
Inzameling gaven (1e: Kerk in Actie/ 2e: PGE) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 
5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 26 september Ichthus.  
  

Luisteren naar ZinQ: „You raise me up” en „Say it with a song ”  
  
Zingen:  NLB 978: 3 en 4  
  

3 Gij hebt de bloemen op de velden   4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   met koninklijke pracht bekleed.      en laat mij door de wereld gaan 
   De zorgeloze vogels melden      met open ogen, open oren 
   dat Gij uw schepping niet vergeet.      om al uw tekens te verstaan. 
   't Is alles een gelijkenis       Dan is het aardse leven goed, 
   van meer dan aards geheimenis.      omdat de hemel mij begroet. 
  
Zegen       Gemeente (zingt): Amen 

  
Koffiedrinken na de dienst. Iedereen is van harte welkom. 
 


