
Liturgie 14 november 2021  
Als de kerkenraad binnen is, luisteren/kijken we naar 
Leviim Choir (het koor van de Levieten) Yaase Sjalom (Hij zal vrede stichten)  

 

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen we: 

Psalm 98: 1, 3 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
   want Hij bracht wonderen tot stand. 
   Wij zien Hem heerlijk triomferen 
   met opgeheven rechterhand. 
   Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
   bevrijdend heil en bindend recht 
   voor alle volkeren op aarde. 
   Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
3 Laat heel de aarde een loflied wezen, 
   de psalmen gaan van mond tot mond. 
   De naam des Heren wordt geprezen, 
   lofzangen gaan de wereld rond. 
   Hosanna voor de grote koning, 
   verhef, bazuin, uw stem van goud, 
   de Heer heeft onder ons zijn woning, 
   de Heer die bij ons intocht houdt. 
 

 

Voorganger: De Heer zij met u, 

Allen: ook met u zij de Heer. 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 

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

Allen: Amen. 

 

Zingen: Psalm 98: 4 

4 Laat alle zeeën, alle landen 
   Hem prijzen met een blij geluid. 
   Rivieren klappen in de handen, 
   de bergen jubelen het uit. 
   Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
   Hij komt, o volken wees verblijd, 
   Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
   zijn heil en zijn gerechtigheid.   (gem. gaat zitten) 

 

Woord van welkom 

Inleiding op het thema: "Uit een goed hart" 

 

Kyriegebed (3 keer), ieder deel steeds bevestigd door: 

Zingen: NLB 301 H  

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 



Glorialied: DB 1003a:   

1 Behoedt en bewaart U ons, lieve God, 
wijst U ons de goede wegen. 
Wil in de woestijn 
het manna zijn, 
omgeeft U ons met uw zegen. 
 
2 Behoedt en bewaart U ons, lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, 
een menslijk gezicht  
nabij ons in donkere tijden. 
 
3 Behoedt en bewaart U ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, 
in vrede gelooft.  
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 
4 Behoedt en bewaart U ons, lieve God, 
omgeeft U ons met uw zegen. 
Wil in de woestijn 
een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen. 

 

Gebed om het licht van Gods Geest 

 

1e Schriftlezing: Jeremia 5: 1 – 5 

 

Zingen: NLB 912: 1, 4, 5, 6 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
   toegewijd zijn aan uw eer. 
   Maak mijn uren en mijn tijd 
   tot uw lof en dienst bereid. 
 
4 Neem mijn zilver en mijn goud, 
   dat ik niets aan U onthoud. 
   Maak mijn kracht en mijn verstand 
   tot een werktuig in uw hand. 
 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
   dat hij U geheiligd zij. 
   Maak mijn hart tot uwe troon, 
   dat uw Heilge Geest er woon'. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
   'k leg voor U haar schatten neer. 
   Neem mijzelf en voor altijd 
   ben ik aan U toegewijd. 

 

2e Schriftlezing: Marcus 12: 38 - 44 

Zingen: NLB 324 

1 Wat vrolijk over U geschreven staat: 
   dat gij zijt de gloed van al wat leeft. 
   de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
   de adembron die ons te drinken geeft. 
 



2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
   'redden wat verloren is', dat woord, 
   dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
   'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond. 
 
3 dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
   trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
   beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
   Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 

 

Overdenking, Stilte, Muziek 

Zingen: NLB 1005  

NLB.1005  
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….. 
    
 
3 Zoekend naar brood lijden zij honger,  
   zoekend naar water lijden zij dorst. 
   Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  
   U bent de vredevorst. 
refrein….. 

 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
  zoekend naar warmte zijn velen koud.  
  Maak ons een huis van levende stenen,  
  schuilplaats door U gebouwd. 
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…. 
 
Bericht van overlijden 
We zingen:  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God, onze Heer.                                                                                                   
aan Hem behoren wij toe. 
  
Dankgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader 

Mededelingen 

De collectes zijn vandaag voor: diaconie en PGEmmen  



U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. 'collecte 14 november Ichthus'. 

 

Slotlied: NLB 834 

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
   God, laat mij voor uw aangezicht, 
   geheel van U vervuld en rein, 
   naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
   een geest van licht, zo klaar als Gij; 
   dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
   en ga de weg die U behaagt. 
 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
   dan kan ik veilig verder gaan, 
   tot ik U zie, o eeuwig licht, 
   van aangezicht tot aangezicht. 

 

Zegen 

Gemeente zingt: Amen, Amen 


