Orde van dienst, 15 mei 2022, 09.00 uur, Ichthus Emmen
Voorganger: Ds. W. de Groot, organist: Mw. G. Jongsma
Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor.
"Laat uw liefde oprecht zijn." (Romeinen 12: 9)
Luiden van de klok
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen we:
NLB 98: 1 en 3
1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
3 Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
Vg:
Allen:
Vg:
Allen:
Vg:
Allen:
Vg:
Heilige Geest.
Allen:

De Heer zij met u,
ook met u zij de Heer.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon.
Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de
Amen.

Zingen: NLB 98: 4
4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

(gem. gaat zitten)

Woord van welkom
Inleiding op het thema: "Met hart en ziel "
Gebed om ontferming over de nood in de wereld; iedere gebedsintentie eindigt met: ‘Zo zingen wij’,
daarop zingen we steeds:
NLB 299 D (eerste 3 regels), als volgt:

Vg:
Allen:
Vg:
Allen:
Vg:
Allen:

Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.
Christus ontferm U over ons,
Christus ontferm U over ons.
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.

Glorialied: NLB 305: 1,2, 3
1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Viert de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!
2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed om het licht van Gods Geest
1e Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 - 9
Zingen: NLB 320: 1, 2, 3
1 Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.
2 Bemin uw Heer te allen tijd,
dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3 Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

2e Schriftlezing: Johannes 13: 31 - 35
Zingen: NLB 791: 1, 2, 3, 4
1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

3 Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

Overdenking
Stilte Muziek
Zingen: NLB 636: 1, 2, 3
1 Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren liefde leeft langer dan de haat.
2 Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.

3 Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

Dankgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader
Mededelingen
De collectes zijn vandaag voor: voor diaconie en PGEmmen
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse
gemeente Emmen o.v.v.. “collecte 15 mei Ichthus” of via de Scipio App.
Slotlied: NLB 1005
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:
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:
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
refrein:
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….

Zegen: Allen zingen: Amen, Amen

