
Orde van dienst voor zondag 10 oktober 2021  
 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar het voorspel van NLB 287 en bereiden 
we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  

Zingen: NLB 287: 1, 2 en 5 
  

1 Rond het licht dat leven doet   2 Rond het boek van zijn verbond 

   groeten wij elkaar met vrede;      noemen wij elkaar bij name, 

   wie in voor- of tegenspoed       roepen wij met hart en mond 

   zegen zoekt, mag binnentreden, -      levenswoorden: ja en amen, - 

   bij de Heer zijn wij hier thuis,      als de kerk van liefde leest 

   kind aan huis.        is het feest!  

  

5 Rond het licht dat leven doet  

   groeten wij elkaar met vrede.  

   Paaslicht straal ons tegemoet,  

   zegen wie uw liefde delen, -  

   licht dat dit geheim behoedt:  

   God is goed. 

  

Luiden van de klok 

  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 119:1 en 2 
  

1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

   wie in de regels van Gods wijsheid treden. 

   Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

   van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 

   Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

   De weg der zondaars wordt door hen gemeden.   
  

2 Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 

   opdat wij die met ijver onderhouden. 

   Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 

   dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 

   op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 

   als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 
  

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 

 

Zingen: Ps 103: 1 en 3 
  

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 3 Hij is een God van liefde en genade,  

   laat al wat binnen in mij is Hem eren,     barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden 

   vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,     van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

   gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,     die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

   die u geneest, die uit het graf uw leven     ons niet naar onze ongerechtigheden 

   verlost en kroont met goedertierenheid.     vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

  

Drempelgebed 

  

Zingen: NLB 718: 1, 2, 3 en 4 
  

1 God, die leven hebt gegeven 

   in der aarde schoot, alle vrucht der velden 

   moeten w' U vergelden, - dank voor 't daaglijks brood. 

  

2 Niet voor schuren, die niet duren, 

   gaf Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, 

   in uw goede gaarde, niemand honger lijdt. 

  

3 Maar wij rijken, ach, wij blijken 

   hard en onverstoord. Open onze oren, 

   Heer, opdat wij horen 't roepen aan de poort. 

  

4 Wil dan geven, dat ons leven 

   zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 

   't woord van uw genade opgaan, sterk en vrij. 

  

Kyriëgebed 

  



Zingen (Glorialied):  NLB 713: 1, 2 en 5  
  

1 Wij moeten Gode zingen     2 Hij schenkt de levensadem, 

   halleluja,         Hij geeft de levensgeest, 

   om alle goede dingen        in schande en in schade 

   halleluja,         is Hij nabij geweest, 

   al zijn wij vreemdelingen       aan al wie Hem aanbaden, 

   in schande en in scha,       aan ieder die Hem vreest, 

   Gij zendt uw zegeningen        Komt Hij, de Heer, te stade, 

   halleluja.         de minsten allermeest. 

  

5 Wij moeten Gode zingen 

   halleluja, 

   de Heer van alle dingen 

   die leeft in gloria, 

   met alle stervelingen, 

   niets komt zijn eer te na, 

   wij moeten Gode zingen 

   halleluja. 

  

Gebed om de opening van het woord  

  

Lezen: Deuteronomium 15: 1-11 

  

  

Zingen: NLB 320: 1, 2 en 3 
  

1 Wie oren om te horen heeft, 

   hore naar de wet die God hem geeft: 

   gij zult geen vreemde goden, 

   maar Mij alleen belijden voortaan. 

   Hoor, Israël, mijn geboden. 
  

2 Bemin uw Heer te allen tijd, 

   dien Hem met alles wat gij zijt. 

   Aanbid Hem in uw daden. 

   Dit is het eerste en grote gebod, 

   de wil van God, uw Vader. 
  

3 Biedt uw naaste de helpende hand, 

   spijzig de armen in uw land, 

   een woning wilt hen geven. 

   Het tweede gebod is het eerste gelijk; 

   doet dit, en gij zult leven. 
  



Lezen: Marcus 10: 17-31 

  

Zingen: NLB 991: 1, 2, 7 en 8  
  

1 De eersten zijn de laatsten,   2 God moge ons behoeden, 

   wie nakomt gaat voorop,      wij zien elkander aan, 

   zij moeten zich niet haasten,     de broeder kent de broeder  

   die leven van de hoop.      als een die voor moet gaan. 

  

7 Veracht dan niet de kleinen  8 De eersten zijn de laatsten, 

   en die verloren zijn,       wie nakomt gaat voorop! 

   want God noemt hen de zijnen     Kies dan de goede plaatsen 

   die laatgeboren zijn.      en geeft uw hart aan God. 

Overdenking 
  

Zingen: NLB 650: 1, 2, 4 en 7 
  

1 De aarde is vervuld    2  Gods goedheid is te groot 

   van goedertierenheid,      voor het geluk alleen, 

   van goddelijk geduld      zij gaat in alle nood 

   en goddelijk beleid.       door heel het leven heen. 
  

4 Omdat zij niet vergeet   7 Al gij die God bemint 

   wie godverlaten zijn:      en op zijn goedheid wacht, 

   de wereld hemelsbreed      de oogst ruist in de wind 

   zal goede aarde zijn.      als psalmen in de nacht. 

  

Dankgebed – Voorbeden – Stilte – Onze Vader 
  

Mededelingen 
  

Inzameling gaven (1e: Kerk in Actie werelddiaconaat/ 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 10 oktober Ichthus.  
  

Zingen (Slotlied): NLB 791: 1, 2, 3, 4 en 6  
  

1 Liefde, eenmaal uitgesproken  2 Liefde, die ons hebt geschapen, 

   als uw Woord van het begin,     vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,  

   Liefde, wil ons overkomen      alles overwinnend wapen, 

   als geheim en zegening.      laatste woord, dat vrede maakt. 
  

3 Liefde luidt de Naam der namen 

   waarmee Gij U kennen laat. 

   Liefde vraagt om ja en amen, 

    ziel en zinnen metterdaad. 



4 Liefde waagt zichzelf te geven,  6 Liefde boven alle liefde, 

   ademt op van goede trouw.     die zich als de hemel welft 

   Liefde houdt ons in het leven,      over ons: wil ons genezen, 

   daarop hebt Gij ons gebouwd.       Bron van liefde, Liefde zelf! 

  
Zegen      Gemeente (zingt): Amen 
  

  
Koffiedrinken na de dienst. Iedereen is van harte welkom. 


