
Liturgie 13 februari 2022 

Als de kerkenraad binnen is,  kijken/ luisteren we naar:                                                                                                    

Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta 

Luiden van de klok 

gemeente gaat staan 

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 Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g. en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen 
  
  
Zingen:  NLB 216: 1, 2, 3 

1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Welkom                                                                                                                                                             

Zingen: NLB 51: 1, 3 

1 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, 
   ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. 
   Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. 
   Door eigen schuld verzink ik in de nacht. 
   Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, 
   reinig mij door uw diepe mededogen. 
   Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, 
   mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen. 
 
3 Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid 
   geboren en in zware schuld gebonden. 
   Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde, 
   zie op mij neer in uw barmhartigheid. 
   Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, 
   dat ik in trouw en recht voor U zal leven. 
   Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, 
   hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven. 
 

 

Geloofsbelijdenis (staande) 



 
Zingen: NLB 858: 1, 2, 3, 4   
1 Vernieuw in ons, o God,  
Uw liefde, lentelicht. 
Herstel ons naar uw beeld en strijk 
het kwaad uit ons gezicht.  
 
2 Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 
 
3 Geef ons, o Christus, deel 
aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan 
dat slaat geen dood meer stuk. 
 
4 Drie-enig God, vervul 
wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog. 

Schriftlezingen: Genesis:15:12-14 

                            Genesis:37:18b-30.  

Overdenking 

 

Zingen: NLB 166b: 1, 2, 5 

1 Jozef zoekt zijn grote broers, 
alle tien zijn ze jaloers, 
op zijn jas en op zijn dromen, 
als ze Jozef aan zien komen, 
wordt zijn mantel afgerukt. 
Diep zit Jozef in de put. 
 
2 Met een slavenkaravaan 
moet hij naar Egypte gaan. 
Alle dromen zijn vergeten, 
heel veel kwaad wordt hem verweten. 
Jozef die onschuldig is 
komt in de gevangenis. 
 
5 God heeft alles omgekeerd, 
Jozef wordt als vorst vereerd, 
en het kwade valt in duigen 
en de broers ze moeten buigen: 
zo houdt God door Jozefs hand 
't volk van Israël in stand. 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Mededelingen, bloemen, collecte 

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 13 februari Ichthus” 
  



 

 

Slotlied: NLB 538: 1, 3, 4 

1 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 
   is leven van genade 
   buiten de eeuwigheid, 
   is leven van de woorden 
   die opgeschreven staan 
   en net als Jezus worden 
   die 't ons heeft voorgedaan. 
 
3 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 
   dat is de dood aanvaarden, 
   de vrede en de strijd, 
   de dagen en de nachten, 
   de honger en de dorst, 
   de vragen en de angsten, 
   de kommer en de koorts. 
 
4 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 
   dat is de Geest aanvaarden 
   die naar het leven leidt: 
   de mensen niet verlaten, 
   Gods woord zijn toegedaan, 
   dat is op deze aarde 
   de duivel wederstaan. 
 

Zegen.  gemeente zingt Amen, Amen 

Zingen: NLB 425 

Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,  
tezamen gezonden 
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord. 
Om daar in genade  
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven,  
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 


