
Orde van dienst voor zondag 3 oktober 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   Stilte    
  
Als de dominee gaat staan, staan we allen op en zingen: NLB 280: 1, 2, 4, 5 en 7 
  

1 De vreugde voert ons naar dit huis   2 Dit huis van hout en steen, dat lang 
   waar 't Woord aan ons geschiedt.      de stormen heeft doorstaan, 
   God roept zijn Naam over ons uit      waar nog de wolk gebeden hangt 
   en wekt in ons het lied.       van wie zijn voorgegaan, 
  
4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar  5 Onthul ons dan uw Aangezicht, 
   de hemel open gaat,       uw Naam, die met ons gaat 
   waar Gij ons met uw engelen troost,     en heilig ons hier met uw licht, 
   waar Gij U vinden laat?       uw voorbedachte raad. 
  
7 Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
   maar blijven zal de kracht 
   die wie hier schuilen verder leidt 
   tot alles is volbracht. 
  
 Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met u 
 G: Ook met u zij de Heer 
V: Onze hulp is in de naam van de ENE, die ruimte gemaakt heeft voor de lucht,  
     zodat wij kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop vrij kunnen leven.  
  G: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen.  
V: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren. Dit durven we zeggen, in vertrouwen 
     op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en moeder wil zijn, 
 G: die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen. 
  
Inleiding op de dienst 
  
Gebed 
  
Afscheid ambtsdrager 
Nelleke van der Kamp neemt afscheid als diaken 
  
Zingen: NLB 704: 1 en 3 
  

1 Dank, dank nu allen God   3 Lof, eer en prijs zij God 
   met hart en mond en handen,     die troont in 't licht daarboven. 
   die grote dingen doet      Hem, Vader, Zoon en Geest 
   hier en in alle landen,      moet heel de schepping loven. 
   die ons van kindsbeen aan,      Van Hem, de ene Heer, 
   ja, van de moederschoot,      gaf het verleden blijk, 
   zijn vaderlijke hand       het heden zingt zijn eer, 
   en trouwe liefde bood.     de toekomst is zijn rijk. 



  
Lezen: Numeri 11: 24-29 en Marcus 9: 38-50 
  
Zingen: NLB 992: 1, 2, 3 en 4 
  

1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons  2 Wat vraagt de aarde meer van ons 
   dan dat wij recht doen       dan dat wij dienen 
   en trouw zijn        en hoeden 
   en wandelen op zijn weg.       als mensen naar Gods beeld? 
  
3 Wat vragen mensen meer van ons   4 Het is de Geest die ons beweegt 
   dan dat wij breken        dat wij Gods wil doen 
   en delen         en omzien 
   als ons is voorgedaan?       naar alles wat er leeft. 
  
Overdenking 
  
Zingen: NLB 929: 1 en 2  
  

1 Zoals de regen onverwacht 
   een moede aarde op nieuwe krachten brengt, 
   zoals een bedding leeg en dor 
   plotseling volstroomt en leven brengt, 
 Refrein:  zo is mijn God, 
   zo overkomt Hij mij, 
   een bron die uitbreekt 
      in mijn woestijn; 
      ik adem op, 
      de dood ontkomen. 
 
2 Zoals het daglicht te middernacht 
   zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt, 
   maar in de morgen stralend nieuw 
   de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt, -   
 Refrein: zo is mijn God, 
    zo overkomt Hij mij, 
      een licht dat uitbreekt 
      ik hef het hoofd, 
      en ik sta op, 
    de dood ontkomen. 
  
Gebeden 
  
Mededelingen 
  
Inzameling gaven (1e: diaconie/ 2e: PKN) 
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 3 oktober Ichthus.  
  
 
 



Zingen: Iona I, 40: 1, 2, 3, 4 en 5 
  

1 Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
   Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam? 
   Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
   Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
  
2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
   Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
   Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
   Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
  
3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
   Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
   Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
   opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
   Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!' 
   Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
   en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
  
5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
   Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
   Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
   en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
  
Zegen      Gemeente (zingt): Amen 
  

Zingen: Iona II, 31  
  

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. 
  
Koffiedrinken na de dienst. Iedereen is van harte welkom. 
  

 


