
Orde van dienst voor zondag 19 juni 2022  
 
  

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de 
dienst. 
  

Dit is de eerste zondag van de zomer. We lezen een gedeelte uit Psalm 107 en het verhaal van de 
storm op het meer, in Marcus 4: 21-25. Jezus blijft wonderlijk rustig terwijl het stormt. Wat kunnen wij 
van hem leren?  
  

Luiden van de klok     
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  NLB 216: 1, 2 en 3 
  

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,  2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

   zingende vogels geven hem door.      vochtige gaarde, geurig als toen. 

   Dank voor het zingen, dank voor de morgen,    Dank voor gewassen, grassen en bomen,  

   beide ontspringen nieuw aan het woord.     al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
  

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

   licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

   Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

   dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
  

Bemoediging 

V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  

 G. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 

 G. en niet loslaat wat Zijn hand begon. Amen         (gemeente gaat zitten) 
  

Inleiding 
  

Zingen (Lied van de zondag): NLB 981: 1, 2 en 3 

1 Zolang er mensen zijn op aarde,   2 Zolang de mensen woorden spreken, 

   zolang de aarde vruchten geeft,      zolang wij voor elkaar bestaan, 

   zolang zijt Gij ons aller Vader,      zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

   wij danken U voor al wat leeft.      wij danken U in Jezus' naam. 
  

3 Gij voedt de vogels in de bomen, 

   Gij kleedt de bloemen op het veld, 

   o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

   en al mijn dagen zijn geteld. 

  

Kyriegebed 

  



Zingen (glorialied): NLB 979: 1, 2, 8 en 9   
  

1 De vogels van de bomen    2 Zij rusten op de adem 

   die lopen door de lucht       van God die ademend 

   als vederlichte dromen,       de wereld heeft geschapen 

   zij wonen in het licht.       en alle namen kent, 

  

8 De bloemen en de heesters   9 Zij bloeien zo uitbundig, 

   als sluiers van een bruid       zij zingen overluid 

   breiden het vuur des geestes      als was hun bloei oneindig, 

   over de aarde uit.        hun lied onsterfelijk, 

 

Gebed om het licht van Gods Geest  

  

Lezen: Psalm 107: 1-9  

  

Zingen: NLB 912: 1, 2 en 5  
  

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,         2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 

   toegewijd zijn aan uw eer.       trouw en vaardig tot uw werk. 

   Maak mijn uren en mijn tijd   Maak dat ik mijn voeten zet 

   tot uw lof en dienst bereid.    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'. 

  

Lezen: Marcus 4: 35-41  
  

Meditatie      Stilte 

  

Zingen: NLB 527: 1, 2 en 5  
  

1 Uit uw hemel zonder grenzen   2 Als een kind zijt Gij gekomen 

   komt Gij tastend aan het licht      als een schaduw die verblindt 

   met een naam en een gezicht      onnaspeurbaar als de wind 

   even weerloos als wij mensen.      die voorbijgaat in de bomen. 

  

5 Als een woord zijt Gij gegeven 

   als een nacht van hoop en vrees 

   als een pijn die ons geneest 

   als een nieuw begin van leven. 

  

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader  

 



Mededelingen 
  

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

Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  

NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 19 juni Ichthus.  

  

Zingen: NLB 416: 1, 2, 3 en 4     
  

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,   2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

   jou nabij op al je wegen       bij gevaar, in bange tijden, 

   met zijn raad en troost en zegen.      over jou zijn vleugels spreiden. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn.      Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

 3 Ga met God en Hij zal met je zijn:   4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

   in zijn liefde je bewaren,       tot wij weer elkaar ontmoeten, 

   in de dood je leven sparen.       in zijn naam elkaar begroeten. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn.      Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

Zegen       Gemeente (zingt): Amen 

 


