
Orde van dienst voor zondag 7 november 2021  
 
met aandacht voor Week van de mantelzorg en Dankdag 
met medewerking van Hans Vliegenthart  
  

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „U roept ons samen als kerk van de 
Heer” en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  

Breng ons samen, één in uw naam,  

Ieder is welkom hier binnen te gaan 

Samen, één door de Geest.  

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

  

Luiden van de klok  Stilte 

  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  

Van Harte (Bronswijk), lied 32: 1 en 2  

  

1 De herfst verspreidt haar lome pracht.  2 De zegen rust nu op het veld. 

   In morgenlicht wordt kleur verzacht.     De bloesem heeft zich afgemeld. 

   De aarde weeft zich in het kleed,      De oogst geoogst vult nu de schuur, 

   van leven dat van zegen weet.      tot levenskracht voor dag en duur. 

  

Groet en bemoediging (gezongen) 

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. 

Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon. 

Genade en vrede van God de Vader. Door Jezus Zijn zoon Immanuel. 

Hij woont met Zijn Geest in ons.  

Halleluja! Amen.  

  

Zingen: Van Harte (Bronswijk), lied 32: 3  

  

3 Voor kracht van leven, dank zij Hem, 

   die woont in stenen en in stem, 

   die bron is van mijn licht en lied, 

   is het, dat ik God hulde bied.  Gemeente gaat zitten 

  

Inleiding op de dienst  

  

Gebed  

 

Luisteren: Psalm 51 (Witter dan sneeuw)  

Witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld. 

Zie mijn offer Heer: mijn berouw. 

Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. 

Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. 



 

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 

Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Was mij. 

 

Witter dan sneeuw, maak mij sterk door uw Geest. 

Schep een zuiver hart diep in mij. 

Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest. 

Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 

  

Lezen: Leviticus 19: 1-2 en 9-18 en Marcus 12: 28-34  
  

Zingen: NLB 322: 1, 2 en 3 
  

1 Die chaos schiep tot mensenland,  2 Dat boek waarin getekend staan 

   die mensen riep tot zinsverband,     gezichten, zielen, naam voor naam, 

   Hij schreef, ons tot bescherming,     hun overslaande liefde, 

   zijn handvest van ontferming,     hun overgaande liefde, 

   Hij schreef ons vrij met eigen hand.    hun weeën die niet overgaan.  

   Schrift die mensen oorsprong schrijft.    Schrift die mensendagen schrijft. 

   Woord dat trouw blijft.      Licht dat aanblijft 

  

3 Zijn onvergank'lijk testament: 

   dat Hij ons in de dood nog kent - 

   de dagen van ons leven 

   ten dode opgeschreven, 

   ten eeuwig leven omgewend. 

   Schrift die mensentoekomst schrijft. 

   Naam die trouw blijft. 

  

Overdenking 

  

Zingen: NLB 718: 1, 2 en 4  
  

1 God, die leven    2 Niet voor schuren, 

   hebt gegeven       die niet duren, 

   in der aarde schoot,       gaf Gij vruchtbaarheid, 

   alle vrucht der velden      maar opdat op aarde, 

   moeten w'U vergelden, -      in uw goede gaarde, 

   dank voor 't daaglijks brood.     niemand honger lijdt. 

  

 

 

 



4 Wil dan geven, 

   dat ons leven 

   zelf ook vruchtbaar zij. 

   Laat in goede daden 

   't woord van uw genade 

   opgaan, sterk en vrij. 

  

Bericht van overlijden   Zingen: 

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

  

Gebeden  
  

Mededelingen 
  

Inzameling gaven (1e: KiA zending Guatemala / 2e: wijkkas) 
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 7 november Ichthus.  
  

Zingen: NLB 248: 1, 2, 3 en 4  
  

1 De dag, door uwe gunst ontvangen,  2 Die dan, als onze beden zwijgen, 

   is weer voorbij, de nacht genaakt;      als hier het daglicht onderduikt, 

   en dankbaar klinken onze zangen      weer nieuwe zangen op doet stijgen, 

   tot U, die 't licht en 't duister maakt.     ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

  

3 Zodat de dank, U toegezonden,   4 Voorwaar de aarde zal getuigen 

   op aard nooit onderbroken wordt,      van U, die thans en eeuwig zijt, 

   maar steeds opnieuw door mensenmonden    tot al uw schepselen zich buigen  

   gezongen en gesproken wordt.      voor uwe liefde en majesteit. 

  

Zegen       Gemeente (zingt): Amen 
  

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. 


