
LITURGIE  24 oktober 2021 - Ichthus Thema: ‘Gesp je harnas aan…’ 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar…….. 

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op zingen: NLB 413   

1 Grote God, wij loven U, 
   Heer, o sterkste aller sterken! 
   Heel de wereld buigt voor U 
   en bewondert uwe werken. 
   Die Gij waart te allen tijd, 
   blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2 Alles wat U prijzen kan, 
   U, de Eeuwige, Ongeziene, 
   looft uw liefde en zingt ervan. 
   Alle engelen, die U dienen, 
   roepen U nooit lovensmoe: 
   'Heilig, heilig, heilig' toe! 
 
3 Heer, ontferm U over ons, 
   open uwe Vaderarmen, 
   stort uw zegen over ons, 
   neem ons op in uw erbarmen. 
   Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
   laat ons niet verloren gaan. 
 

Groet en bemoediging                                                                                                                                                     

V: De Heer zij met U.                                                                                                                                                         

G: Ook met U zij de Heer.                                                                                                                                                     

V: Onze hulp is in de Naam van de Here God.                                                                                                                  

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.                                                                                                                    

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid.                                                                                                                          

G: En niet laat varen het werk van zijn handen.                                                                                                             

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.                        

G: Amen                                                                                                         {Gem. gaat zitten} 

Zingen: OPW 277  

1 Machtig God, sterke Rots, 
 U alleen bent waardig. 
 Aard’ en hemel prijzen U, 
 glorie voor uw naam. 
 Lam van God, hoogste Heer, 
 heilig en rechtvaardig, 
 stralend Licht, Morgenster, 
 niemand is als U. 
 Prijst de Vader, prijst de Zoon, 
 prijst de Geest, die in ons woont. 
 Prijst de Koning der heerlijkheid, 
 prijst Hem tot in eeuwigheid. 

Inleiding op de dienst     



Gebed om Gods ontferming  

Zingen: NLB 116: 1,2, 6 en 8  

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
   nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
   mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
   en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
   en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
   heb ik de naam des Heren aangeroepen 
   en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel. 

6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
   nu danken voor de redding van mijn leven? 
   Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven 
   en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
   offers van dank naar mijn beloften brengen, 
   in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
   met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

1e Schriftlezing: 1 Samuel 17: 28 - 45    

We luisteren naar: ‘Toon Mijn liefde’ gezongen door Judith Switter    

2e Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 - 13   

Overdenking   “Ik gesp mijn harnas aan…..” 

We luisteren naar: U bent mijn schuilplaats Heer 

De collectes, deze zijn vandaag voor: diaconie en wijkkas         
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer:                                                            
NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente        
Emmen o.v.v. collecte 24 oktober Ichthus 
  
Dankgebed en voorbeden      

Slotlied:  NLB 705  

1 Ere, zij aan God, de Vader, 
   ere zij aan God, de Zoon, 
   eer de Heilige Geest, de Trooster, 
   de Drie-enige in zijn troon. 
   Halleluja, halleluja, 
   de Drie-enige in zijn troon! 
 
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
   ons van alle smet bevrijdt, 
   eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
   koningen in heerlijkheid. 
   Halleluja, halleluja, 
   ere zij het Lam gewijd. 
 



3 Ere zij de Heer der engelen, 
   ere zij de Heer der kerk, 
   ere aan de Heer der volken; 
   aarde en hemel loof uw werk! 
   Halleluja, halleluja, 
   loof de Koning, heel zijn kerk! 
 
4 Halleluja, lof, aanbidding 
   brengen engelen U ter eer, 
   heerlijkheid en kracht en machten 
   legt uw schepping voor U neer. 
   Halleluja, halleluja, 
   lof zij U der Heren Heer!                                                                                                               

Zegen: gem. zingt Amen, Amen  

   


