Liturgie zondag 20 februari 2022 in “Ichthus”, 10.30 uur.
Voorganger: ds. Janneke de Valk-Boerma
Op de vleugel: Bert Melis
Zang: Jan Post
Bij deze dienst: Vandaag is het de zevende zondag na Epifanie. We lezen uit Genesis 45 en
Johannes 11. Het staat niet vaak in de bijbel, maar hier wel: Jezus huilt, maar ook Jozef. Harten die
zich roeren en verbinden met ons hart.
Als de kerkenraad binnen is luisteren we als voorbereiding op de dienst
naar: "Minuetto I” van Händel
Luiden van de klok
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB. 650: 1, 2, 4 en 6
1 De aarde is vervuld
4 Omdat zij niet vergeet
van goedertierenheid,
wie godverlaten zijn:
van goddelijk geduld
de wereld hemelsbreed
en goddelijk beleid.
zal goede aarde zijn.
2 Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:

6 Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon.
Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop.
Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt (gem. gaat zitten)

Inleidend woord
Lied van de zondag: NLB 323: 1, 2, 3
1 en 2 gezongen door Jan Post
1 Hoor, Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dicht gestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leeg te zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.
2 Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.

3 allen

3 Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren.
O toekomst, laat niet af.

Kyriegebed
Zingen: Kyrielied: NLB 301 e
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison ( 3x)

Loflied: NLB 304: 1, 2 en 3
1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen,
hemel en aarde, wilt zijn Naam bezingen:
Houdt Hem in ere!
2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven,
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!
3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen
houdt Hem in ere!

Gebed om het licht van Gods Geest
1e Schriftlezing: Genesis 45: 1-15

Zingen: NLB 612: 1, 2 en 3
1 Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede-erfgenaam.
2 Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij!

3 Getekend voor ons leven
als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen Naam!

2e Schriftlezing: Johannes 11: 28-44
Meditatie
We luisteren naar "Consolation" van Liszt
Gebeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
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 20 februari Ichthus”
Slotlied: NLB 903: 1 en 5
1 Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?

Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
5 Al mijn zorgen zijn zijn zorgen,
en zo slaap ik rustig in,
dat ik elke nieuwe morgen
opgewekt mijn werk begin.
Ach, in angst en in ellende
zou ik leven, als ik niet
wist, dat God de Heer mij ziet,
als ik God, mijn God niet kende.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
Zegen
De Levende zegene en behoede U.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede
Gemeente zingt: Amen, Amen

