Orde van dienst voor zondag 30 januari 2022
Orde van dienst
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „Bist du bei mir”
(https://youtu.be/x5r_fZ98514) en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.
In Nazaret dreef de menigte Jezus de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd
was, om hem in de afgrond te sotrten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.
Luiden van de klok
Stilte
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 103: 1 en 5
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

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
(Gemeente gaat zitten)
Zingen: NLB 791: 1, 2 en 3
1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
3 Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
Welkom en inleiding

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

Zingen: NLB 791: 4, 5 en 6
4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!
Gebeden
Zingen: N:B 834: 1, 2 en 3
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.
Lezen: 1 Koningen 19:1-9 en Johannes 5:1-9
Zingen: Ps 42: 3
3 Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.
Overdenking Ik ben er voor je

Stilte

Zingen: Ik wil jouw van harte dienen (Opw. 378): 1, 2, 3, 4 en 5
1 Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2 Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3 Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
4 Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

5 Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Dankgebed en voorbede
Mededelingen
Inzameling gaven (1e: Wensambulance / 2e: wjkkas)
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 30 januari Ichthus.
Zingen (slotlied): Ga maar gerust (ELB 246 / melodie: Ik bouw op U)
1 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt
2 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom
3 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
romen van zegen
Zegen

Gemeente (zingt): Amen

Na de dienst is er koffie/thee in de Zeihuuvzaal. Hartelijk wekom.

