
Orde van dienst voor zondag 1 mei 2022  
 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „Ruimte waar het licht kan komen” 
(Henny Vrienten) en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  

Ruimte  waar het licht kan komen. 

  wind kan waaien, adem stromen. Ruimte die doet leven. 
  

Stilte   waar je God kunt horen,  

  open hart en open oren. Stilte om te zijn. 
  

Licht   waarin wij samen staan. 

  Geest van God, raak gij ons aan, dat wij open gaan. 

  

Luiden van de klok   Stilte  
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 33: 1  
  

1 Kom nu met zang en roert de snaren, 

   gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 

   Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 

   een lofzang in de mond gelegd. 

   Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren 

   't feestlied ingezet! 

   Meld de blijde mare bij de klank der snaren, 

   steek de loftrompet. 
  

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 te 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: Ps 33: 2 
  

2 Zing al wie leeft van Gods genade, 

   want waarheid is al wat Hij zegt. 

   Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 

   op liefde rust zijn heilig recht. 

   Die zich openbaarde overal op aarde, 

   alles spreekt van Hem. 

   Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven, 

   schiep Hij door zijn stem.    (Gemeente gaat zitten) 

  



Inleiding op de dienst 

  

Gebed 
  

Zingen: Ps 33: 7 en 8  
  

7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven  8 Wij wachten stil op Gods ontferming,  

   op Gods genadig aangezicht.      ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

   Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,     Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

   God houdt het oog op hem gericht.     zijn heilige naam is onze vreugd. 

   Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen    Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden,  

   wie zijn hulp verbeidt.      uw barmhartigheid. 

   Koninklijk van gaven wil de Here laven    God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten 

   wie ontbering lijdt.        nu en voor altijd. 

 

Luisteren: Verhaal 
  

Zingen: NLB 317: 1 en 3  
  

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen     3 Roep ons uit de doodse dalen 

   met uw eigen,         waar wij dwalen, 

   met uw lieve stem verstoord.       door een vreemde stem bekoord. 

   Maak de weg tot U begaanbaar,       Breng ons naar de heilge stede 

   wees verstaanbaar;         van uw vrede. 

   spreek Heer, uw gemeente hoort.     Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
  

Lezen: Lucas 24: 35-48 en 1 Korintiërs 15: 12-19  
  

Zingen: NLB 644: 1, 2, 3, 4 en 5  
  

1 Terwijl wij Hem bewenen,   2 Terwijl wij om Hem treuren, 

   omdat Hij van ons ging,      toont Hij ons hand en voet. 

   is Hij aan ons verschenen      Hij komt door dichte deuren, 

   in zijn verheerlijking.      Hij spreekt zijn vredegroet. 

  

3 Terwijl wij van Hem spreken,  4 Opdat wij zouden weten,  

   is Hij in onze kring       wat ons te hopen staat, 

   om ons het brood te breken     vraagt Hij ons om te eten: 

   van zijn verkondiging.      een vis, een honingraat. 

  

5 Hij is de Heer en Koning, 

   die eeuwig bij ons is. 

   Zijn woorden zijn als honing, 

   zijn naam is als een vis. 
  

Overdenking 
  



Luisteren: God met ons (Henny Vrienten) 
  

Mededelingen 
  

Inzameling gaven (1e: diaconie / 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 1 mei Ichthus.  
  

Dank- en voorbeden 
  

Zingen: Vrede zij U: 1, 2, 3 en 4 (GotZ 245) 
  

1 Vrede zij U, vrede zij u.   2 Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 

   Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.    Mijn Woord moet in U zijn, dat maakt u vrij. 

   Vrede zij U, vrede zij u,       Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.  

   Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.    Mijn Woord moet in U zijn, dat maakt u vrij. 
  

3 Ontvangt mijn Geest, heilige Geest 4 Vrede zij U, vrede zij u.  

   Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.    Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.  

   Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest    Vrede zij U, vrede zij u,  

   Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.    Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
  

Zegen      Gemeente (zingt): Amen 
  

Zingen: NLB 708: 1 en 6 
  

1 Wilhelmus van Nassouwe   6 Mijn schild ende betrouwen 

   ben ik van duitsen bloed,      zijt Gij, o God, mijn Heer! 

   den vaderland getrouwe      Op U zo wil ik bouwen, 

   blijf ik tot in den dood.      verlaat mij nimmermeer! 

   Een prinse van Oranje      Dat ik toch vroom mag blijven, 

   ben ik vrij onverveerd,      uw dienaar t'aller stond, 

   den koning van Hispanje      de tirannie verdrijven 

   heb ik altijd geëerd.       die mij mijn hart doorwondt. 
  

  

 
  

 


