Orde van dienst voor zondag 9 januari 2022
Orde van dienst
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk
voor op de dienst.
De heilige Geest daalde in de gedaante van een duif op Jezus neer, en er klonk een stem uit de hemel:
Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.
Luiden van de klok
Stilte
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Heer wat een voorrecht:
Heer, wat een voorrecht
Om in liefde te gaan,
Schouder aan schouder
In uw wijngaard te staan,
Samen te dienen, te zien wie U bent,
Want uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
E'n zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
Als uw kerk, die waarachtig wil zijn
Groet en bemoediging
V: De Heer zij met u.
G: Ook met U zij de Heer.
V: We zijn hier bij elkaar 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: Laat ons, o Heer, uw liefde zien,
G: en geef ons uw heil.
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.
G:. Amen
(Gemeente gaat zitten)

Zingen: Jezus, mijn Jezus (LdH 25)
1 Jezus, mijn Jezus
Koning zonder weerga,
Jezus, U mijn psalm en lied,
U wil ik minnen,
loven, aanbidden,
tot eeuwig U mijn oog eens ziet

2 U bent de waarheid
Jezus, en het leven
weg die leidt ten hemel heen;
Bruidegom, Broeder,
Herder en Koning,
de schoonste uit allen, U alleen.

3 Niemand, nee niemand
die zo trouw mij bijstaat
in liefde die nooit wank'len zal
nergens op aarde
vind 'k Uws gelijke
U dierb’re Jezus bent mijn al
Inleiding op de dienst
Gebed om Gods om ontferming
Zingen: Heer leer me uw wil verstaan (LdH 337)
1 Heer, leer me uw wil verstaan en brengen in de praktijk;
Help mij de zuivere koers te gaan gericht op het koningkrijk.
Ik schiet in veel te kort, maar pleit op uw geduld
en weet dat ‘t wonder mogelijk wordt als mij uw Geest vervult.
2 Ik buig ootmoedig het hoofd, want trouw was ik niet altijd.
Maar uw ontferming is beloofd aan wie zijn schuldt belijdt.
Verzoening werd voor mij op Golgota bereid
en ik smeek: O, laaf mij aan de bron van barmhartigheid!
Lezen: Johannes 14: 4-6
Luisteren: Hij is mijn weg
Overdenking Toch maar een andere weg

Stilte

Zingen: Wees stil in de aanwezigheid van God (LdH 99)
1 Wees stil in de aanwezigheid van God, Hij is bij ons deze dag.
Kom, buig u voor Hem neer, vol eerbied en ontzag.
Hij die ons zocht en vond plaats ons op heilige grond.
Wees stil in de aanwezigheid van God, Hij is bij ons deze dag.

2 Wees stil want de gloriezue Heer, met eeuwige pracht gekroond
Verspreid mijn majesteit door het vuur dat in Hem woont.
Houdt toch het oog gericht, op Hem de God van lcht.
Wees stil want de gloriezue Heer, met eeuwige pracht gekroond
3 Weest stil want de almacht van de Heer vervult nu ons bestaan.
Hij heelt en reinigt ons; biedt ons genade aan.
Aan wie gelovig wacht, geeft God zijn liefde en kracht.
Weest stil want de almacht van de Heer vervult nu ons bestaan.
Dankgebed en voorbeden
Mededelingen
Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE)
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 9 januari Ichthus.
Zingen: Stromen van zegen (LdH 251)
Zegen

