Orde van dienst voor zondag 6 februari 2022
In deze dienst wordt Jeltje Fransen bevestigd als diaken
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk
voor op de dienst.
De Wijsheid van God zegt: Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden. Ik ga de weg
van de rechtvaardigheid, ik volg de paden van het recht.
Luiden van de klok

Stilte

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 840: 1, 2
1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom,want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt 'kom' en ik kom.
2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga,
Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.
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 Ene, die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen
ademen, en voor het land, zodat wij daarop vrij kunnen leven.
G: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen.
V: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren. Dit durven we zeggen, in vertrouwen
op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en moeder wil zijn,
G: Die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen.
Zingen: NLB 840: 3
3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt,
ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.
(Gemeente gaat zitten)
Inleiding op de dienst – aansteken kaars

Zingen: Om de mensen (ZW 114): 1, 2, 3, 4 en 5 (mel. NLB 801)
1 Om de mensen, godverlaten,
vluchtelingen, doodswoestijn,
om de woede, om de tranen
roepen wij: Je zou er zijn.

2 Om de haat en om de oorlog,
de verbittering, de pijn,
om die eindeloze cirkel
vragen wij: Zul Jij er zijn?

3 In een mens die helend leefde,
in een woord, in brood en wijn,
in 't verlangen dat wij delen,
zeg Jij ons: Ik zal er zijn.

4 Tegen onrecht, tegen honger,
tegen grootspraak, valse schijn,
vieren wij de hoop op morgen,
vragen wij: Zul Jij er zijn?

5 In de mensen die volharden.
trouw en onbevangen zijn,
in wie opstaan, in wie troosten,
weten wij: Je zult er zijn.
Lezen: Jesaja 6: 1-8 en Lucas 5: 1-11
Zingen: Wil je opstaan en Mij volgen (Hemelhoog 386): 1 en 2
1 Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?
2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
Overdenking
Zingen: Wil je opstaan en Mij volgen (Hemelhoog 386): 3 en 4
3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!'
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
Bevestiging Jeltje Fransen

Inleiding plus vraag en antwoord
Zegen
Zingen: NLB 256
Blijf met uw genade bij haar, Heer onze God.
O, blijf met uw genade bij haar, licht in het duister.
Woord van voorzitter diakonie Gerrit Fleming
Vraag aan de gemeente
Gemeente, dit is uw nieuwe diaken. Wilt u haar in uw midden ontvangen en dragen in uw gedachten
en gebeden?
Wat is daarop uw antwoord: Ja, van harte
Zingen: Wil je opstaan en Mij volgen (Hemelhoog 386): 5
5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
Dankgebed en voorbeden
Mededelingen
Inzameling gaven (1e: KiA Werelddiaconaat / 2e: PGE jeugdwerk)
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 6 februari Ichthus.
Zingen (slotlied): NLB 912: 1, 2, 5 en 6
1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon'.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Zegen

Gemeente (zingt): Amen

Zingen: Iona II: 31
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.
Na de dienst is er koffie/thee in de Zeihuuvzaal. Hartelijk wekom.

