
Liturgie 27 februari 2022   (Voorganger mw. R. Dekker-Averesch) 

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar: Bless the Lord, o my Soul uit Rachmaninov Vespers 

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 

Psalm 146: 1 en 3 
1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
   zing die u het leven geeft. 
   Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
   zing voor Hem zolang gij leeft. 
   Ziel, gij zijt geboren tot 
   zingen voor de Heer uw God. 
 
3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
   heil die God ter hulpe riep. 
   Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
   God is trouw aan wat Hij schiep. 
   Wat in hemel, zee of aard 
   woont, is in zijn hand bewaard. 
 
Begroeting en bemoediging  
Voorganger: de Heer zij met u 

Gemeente:  ook met u zij de Heer 

Voorganger: onze hulp is in de naam van de Here God 

Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Gemeente; en niet laat varen het werk van Zijn handen 

Voorganger: genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader,  

        de Zoon en de Heilige Geest. 

Gemeente: Amen  

 

NLB 705: 1 en 2 

1 Ere, zij aan God, de Vader, 
   ere zij aan God, de Zoon, 
   eer de Heilige Geest, de Trooster, 
   de Drie-enige in zijn troon. 
   Halleluja, halleluja, 
   de Drie-enige in zijn troon! 
 
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
   ons van alle smet bevrijdt, 
   eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
   koningen in heerlijkheid. 
   Halleluja, halleluja, 
   ere zij het Lam gewijd. 

  

Welkom en inleiding. 

Kyrie NLB 274  

1 Wij komen hier ter ere van uw naam 
   rond de verhalen die geschreven staan, 
   wij schuilen weg als vogels in het riet 
   zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 
2 Ontferm u God, kyrie eleison, 
   wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 



   kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
   zonder u raken wij de liefde kwijt. 
 
3 Wij zingen samen van uw gloria, 
   dank voor het leven, dank u voor elkaar, 
   geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
   leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

Gebeden 

NLB 657: 1 en 4  

1 Zolang wij ademhalen 
   schept Gij in ons de kracht 
   om zingend te vertalen 
   waartoe wij zijn gedacht: 
   elkaar zijn wij gegeven 
   tot kleur en samenklank. 
   De lofzang om het leven 
   geeft stem aan onze dank. 
 
4 Ons lied wordt steeds gedragen 
   door vleugels van de hoop. 
   Het stijgt de angst te boven 
   om leven dat verloopt. 
   Het zingt van vergezichten, 
   het ademt van uw Geest. 
   In ons gezang mag lichten 
   het komend bruiloftsfeest. 
 
Schriftlezing Romeinen 8:18-39 

 NLB 902: 1, 3 en 5  

1 Is God de Heer maar voor mij, 
   wat zou mij tegen zijn? 
   Ik roep: 'ach Here, hoor mij!' 
   en wat mij kwelt wordt klein. 
   Al heeft zich ook verheven 
   de macht van hel en dood, 
   in heb voor heel mijn leven 
   in God mijn bondgenoot. 
 
3 Zijn Geest wil in mij wonen, 
   Hij richt mijn wens en wil, 
   en wat er ook mag komen, 
   Hij spreekt en maakt mij stil. 
   Al wat de Heer van binnen 
   geplant heeft, rijpt tot vrucht. 
   Hij is de Geest, die in mij 
   en met mij 'Vader!' zucht. 
  
5 Wat er mij ook gebeure, 
   in eeuwigheid zijt Gij, 
   en wat ter wereld, Here, 
   zou scheiden U en mij? 
   Al tonen zich verbolgen 
   de groten van de tijd, 
   geen honger of vervolging, 
   niets dat mij van U scheidt 



Overdenking   ‘Er is hoop’                   

Moment van stilte 

NLB 442  

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
   Verlos mij van mijn bange pijn! 
   Zie, heel mijn hart staat voor U open 
   en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
   O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
   verkwik mij met uw heilige gloed. 
   Kom met uw zachte glans doordringen, 
   o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
   waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
   Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
   mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
   Blijf in uw liefde mij bewaren, 
   waar om mij heen de wereld woedt. 
   O, mocht ik uwe troost ervaren: 
   doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

Dankgebed en voorbede 

Mededelingen; bloemen,  collecte 
De collectes zijn vandaag voor diaconie en wijkkas.                                                                                                                                                                 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. “collecte 27 februari Ichthus” 
  
Slotlied NLB 801: 1, 2, 5  

1 Door de nacht van strijd en zorgen 
 schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
 vol verlangen naar de morgen, 
 waar de hemel hen verhoort. 
 
2 Liederen zingend vol vertrouwen 
tot zij in het eeuwig licht 
in elk ander mens aanschouwen 
’t lichten van Gods aangezicht. 
 
5 Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 

Wegzending en Zegen: gemeente zingt: Amen Amen 


