
Orde van dienst voor zondag 13 maart 2022  
 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „Uit uw hemel zonder grenzen”  
(NLB 427) en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  

Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht 

met een naam en een gezicht even weerloos als wij mensen. 
  

Als een bron zijt Gij begraven als een mens in de woestijn. 

Zal er ooit een ander zijn ooit nog vrede hier op aarde? 

  

Luiden van de klok   Stilte  
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 25:1 en 2 
  

1 Heer, ik hef mijn hart en handen   2 Here, maak mij uwe wegen 

   op tot U, beslecht mijn zaak.     door uw woord en Geest bekend; 

   Weer van mij de smaad en schande    leer mij, hoe die zijn gelegen 

   van mijns vijands leedvermaak.      en waarheen Ge uw treden wendt; 

   Ja, zij worden zeer beschaamd      leid mij in uw rechte leer, 

   die de goede trouw verachten,      laat mij trouw uw wet betrachten, 

   maar wie uw gebod beaamt,      want Gij zijt mijn heil, o Heer, 

   mag gelovig U verwachten.       'k blijf U al den dag verwachten. 

 

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 Here God.  

 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid, 

 G: en niet los laat het werk van Zijn handen. 

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

 G:. Amen     
  

Zingen: Ps 25: 3 
  

3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, 

   Heer, waarop ik biddend pleit: 

   milde handen, vriendelijke ogen 

   zijn bij U van eeuwigheid. 

   Denk toch aan de zonde niet 

   van mijn onbedachte jaren! 

   Heer, die al mijn ontrouw ziet, 

   wil mij in uw goedheid sparen.                (gemeente gaat zitten) 
  

 



Welkom 
  

Zingen: NLB 1010: 1 en 2 

  

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,  2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

   de wereld wil slechts strijd.      de aarde wacht zo lang, 

   Al wordt het recht beleden,     er wordt zo veel geleden, 

   de sterkste wint het pleit.      de mensen zijn zo bang, 

   Het onrecht heerst op aarde,     de toekomst is zo duister 

   de leugen triomfeert,      en ons geloof zo klein; 

   ontluistert elke waarde,      o Jezus Christus, luister 

   o red ons sterke Heer.      en laat ons niet alleen! 

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest  

  

Lezen: Psalm 82 
  

Zingen: Ps 75: 1,2,3 en 4  
  

1 U alleen, U loven wij,   2 'Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, 

   U loven wij, onze Heer,      Ik kies de tijd ten gericht. 

   want uw naam zo rijk van eer     Lijkt het of de aarde zwicht,  

   is tot onze vreugd nabij.      wankelt recht en zekerheid, 

   Men vertelt in heel het land     Ik bewaar het wereldrond, 

   al de wonderen van uw hand.     op mijn trouw is het gegrond.' 

  

3 Allen die hoogmoedig zijt,   4 Of gij oost- of westwaarts ziet, 

   en onrecht pleegt, toomt u in.     om hulp zoekt in de woestijn, 

   Gij die goddeloos van zin      alle grootheid is slechts schijn:  

   heft de hoorn der ijdelheid,     God is Rechter die gebiedt. 

   spreekt niet met zo hoge hals,     Hij verhoogt en Hij slaat neer 

   al uw praal is voos en vals.      naar zijn recht, Hij is de Heer. 

  

Lezen: Colossenzen 1 : 15-23  

  

Zingen: NLB 577:  1 
  

1 O wereld, zie uw leven 

   hoog aan het kruis geheven, 

   uw heil zinkt in de dood. 

   De eersteling van allen 

   laat stil zich welgevallen 

   verdrukking, slagen, hoon en spot. 
  

Lezen: Mattheüs 17: 1-9  

  



Zingen: NLB 536: 1, 2, 3 en 4   
  

1 Alles wat over ons geschreven is   2 De schepping die voor ons gesloten was 

   gaat Gij volbrengen in de veertig dagen,     ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

   de tien geboden en de veertig slagen,     O Zoon van David, wees met ons bewogen, 

   dit hele leven dat geen leven is.      het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

  

3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;    aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

   Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,   Ons is een loflied in de mond gegeven,  

   Gij Hogepriester in der eeuwigheid.     sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

  

Verkondiging „Verzoening wereldwijd” 

  

Zingen: NLB 823: 1, 2, 3, 4 en 5  
  

1 Gij hebt, o Vader van het leven,   2 Uw wijsheid en uw welbehagen 

   de aarde aan de mens gegeven,      bepalen 's mensen levensdagen 

   het land, de zee is zijn domein.      en wijzen hem zijn woonplaats aan. 

   Gij hebt hem aan het woord doen komen     Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 

   om tussen werklijk'heid en dromen     toch mag hij vrij en veilig wezen 

   getuige van uw Geest te zijn.      en heersen over het bestaan. 

  

3 Hij overmant de wilde dieren,   4 Door een geheimenis omsloten, 

   vaart uit op zeeën en rivieren,      door alle dingen uitgestoten, 

   doorzoekt der aarde donkere schoot.     gaat hij op alle dingen in. 

   Ja, hij snelt voort op hoge winden      Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 

   om de allerlaatste grens te vinden.     zijn rustloos zoeken en verdwalen  

   Zo vindt hij onverhoeds de dood.      een onuitsprekelijke zin. 

  

5 O God, wij bouwen als ontheemden, 

   wij wonen en wij blijven vreemden, 

   bestemd voor hoger burgerrecht. 

   Wil ons, o Koning der getijden, 

   een woning in de stad bereiden 

   waar Gij het fundament van legt. 

  

Bericht van overlijden   Zingen: 
  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer,  aan Hem behoren wij toe. 

 

Gebeden 

  

Mededelingen 

  



Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE / 3e: Oekraïne) 

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 13 maart Ichthus.  

  

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. 

  

Zegen      Gemeente (zingt): Amen  
  

 
 


