
Orde van dienst voor zondag 6 maart 2022  
 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „Von guten Mächten” en bereiden 
we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  

Door goede machten trouw en stil omgeven, 

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

  Refrein In goede machten liefderijk geborgen 

    verwachten wij getroost wat komen mag. 

    God is met ons des avonds en des morgens, 

    is zeker met ons elke nieuwe dag. 
  

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 

 drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt, 

 o Heer, geef onze opgejaagde zielen 

 het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. Refrein 
  

En wilt Gij ons de bittere beker geven 

met gal gevuld tot aan de hoogste rand, 

dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 

aan uit uw goede, uw geliefde hand.  Refrein 
  

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 

om deze wereld en haar zonneschijn, 

leer ons wat is geleden dan herdenken, 

geheel van U zal dan ons leven zijn. 
  

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 

de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 

laat ons dan allerwege horen stijgen 

tot lof van U het wereldwijde lied.   Refrein  

 

Luiden van de klok   Stilte  
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op; zingen: NLB 1005:1 en 2 
  

1 Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en kracht. 

   Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donk're nacht. 

   refrein:  

    Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. 

    Christus, ons licht,  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

  

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen zoekend naar hoop, troost in uw woord.  

   Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord. Refrein 



  

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 1005:3 en 5 
  

3 Zoekend naar brood lijden zij honger, zoekend naar water lijden zij dorst. 

   Maak ons uw brood, breek ons voor allen, U bent de vredevorst. 

   refrein:  

    Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. 

    Christus, ons licht,  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis. 

   Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.  Refrein 
 

(Gemeente gaat zitten) 
  

Inleiding op de dienst  
  

Gebed 
  

Zingen: NLB 1008: 1, 2 en 3  

  

1 Rechter in het licht verheven,  2 Hoor de bittere gebeden 

   Koning in uw majesteit,      om de vrede die niet daagt. 

   louter ons geringe leven,      Zie hoe diep er wordt geleden, 

   scheld ons onze schulden kwijt,     hoe het kwaad de ziel belaagt. 

   laat uw vleugelen ons omgeven,     Zie uw mensheid hier beneden, 

   troost ons met uw tederheid.     wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 

3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 

   klief het duister met uw zwaard. 

   Kroon de menselijke dromen 

   met uw koninkrijk op aard. 

   Laat de vrede eindlijk komen, 

   die uw hart voor ons bewaart. 
  

Lezen: Exodus 13: 3-10 en 1 Korintiërs 11: 23-25   
  



Zingen: NLB 801: 1 en 2  
  

1 Door de nacht van strijd en zorgen  2 Liederen zingend vol vertrouwen 

   schrijdt de stoet der pelgrims voort,    tot zij in het eeuwig licht 

   vol verlangen naar de morgen,     in elk ander mens aanschouwen 

   waar de hemel hen verhoort.     ’t lichten van Gods aangezicht. 
  

Overdenking    
  

Zingen: NLB 801: 3 en 5  
  

3 Door de nacht leidt ons ten leven  5 Met één lied uit duizend monden 

  licht dat weerklinkt overal,     gaan wij zingend door de nacht, 

   dat ons blinkend zal omgeven,     door één Geest tesaam verbonden, 

   als ons God ontvangen zal.      naar de kust waar God ons wacht. 

  

Nodiging Heilig Avondmaal 

  

Vredegroet 

  

Tafelgebed, afgewisseld met het zingen van NLB 377: 1, 2, 4, 5 en 6 

1 Zoals ik ben, kom ik nabij,   2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

   met niets in handen dan dat Gij     mijn angsten en onzekerheid, 

   mij riep en zelf u gaf voor mij -     mijn maskers en mijn ijdelheid 

   O Lam van God, ik kom.      O Lam van God, ik kom. 

  

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,  5 Zoals ik ben, in U te zijn, 

   reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij.     en Gij in mij, in brood en wijn; 

   vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -    uw ziel, uw levenskracht wordt mijn  

   O Lam van God, ik kom.      O Lam van God, ik kom. 

  

6 Zoals ik ben, - ja, dat ik dan 

   de lengte, breedte, hoogte van 

   uw diepe liefde vatten kan: 

   O Lam van God, ik kom. 

  

Tijdens het uitdelen van brood en wijn zingen we:  

 Eet dit brood (Taizé) 

 Eet dit brood, drink de wijn  

 Kom tot Hem en heb nooit honger 

 Eet dit brood, drink de wijn  

 Kom tot Hem en heb nooit dorst 

  

 Ubi Caritas (NLB 568a) 

 Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. 



  

Dank en voorbeden 

  

Mededelingen 

  

Inzameling gaven (1e: KiA zending / 2e: PGE) 

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 maart Ichthus.  

  

Zingen: Ongeziene vreemde verten: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
  

1 Ongeziene vreemde verten, wenken ons van hogerhand. 

   Uitgeleid uit angst en vrezen, ligt het leven voor de hand. 

  

2 Als verspieders van de toekomst, als bewakers van de droom, 

   zullen wij het land verkennen, waar God bij de mensen woont. 

3 Op die lange weg naar morgen, is het God die ons behoedt: 

   brood dat ons van boven toevalt, voedde ons met goede moed. 

  

4 Over grenzen van de onmacht, dragen wij de druiven aan 

   die als teken mochten rondgaan, sprekend van een nieuw bestaan. 

  

5 Hem gedachten wij met liefde, die dit brood zijn leven wist, 

   die zijn hartebloed verbond met, wat in onze beker gist. 

  

6 Aangewakkerd door Gods adem, zonbeschenen door zijn Geest, 

   bloeien wij tot een oase, die woestijnen overleeft.  

  

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 welkom. 
  
  
  

  

 


