Liturgie zondag 3 juli 2022 9.00 UUR
Voorganger ds.: G. Kajim, organist: E. v.d. Heide
Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar meditatief orgelspel en bereiden we ons persoonlijk
voor op de dienst.
Klokgeluid

Stilte

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:
Nieuwe Psalmberijming psalm 16: 1
1 Schenk mij bescherming God, ik schuil bij U.
U bent mijn meester, niets gaat U te boven.
De namaakgoden van het hier en nu
geven hun dienaars nooit wat ze beloven.
Mijn eerbetoon zullen zij niet meer krijgen.
Ik zal hun slechte naam voortaan verzwijgen.
Bemoediging en Groet
Vg: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Vg: 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.
Gemeente: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is
begonnen.
Vg: 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,
Gemeente: die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen.
Zingen: Nieuwe Psalmberijming psalm 16: 2
2 U vult mijn beker, wat een overvloed.
U geeft mij levensruimte, wat een zegen.
Zelfs geeft U mij Uzelf, HEER, U bent goed!
U wijst mij dag en nacht de juiste wegen.
Ik stel mezelf voortdurend U voor ogen.
U staat mij bij, dus sta ik onbewogen.
Inleiding op de dienst
Gebed
Zingen: Nieuwe Psalmberijming psalm 16: 3
3 Ik ben zo blij, ik weet mijzelf beschermd.
Wat zou mij ooit nog doodsangst kunnen geven?
HEER, omdat U zich over mij ontfermt
is niet het graf het einddoel van mijn leven:
U zult mij tot de volle glorie leiden.
Royaal mag ik genieten aan uw zijde.
Schriftlezing: 1 Koningen 19: 19-21
Zingen: Hemelhoog 386: 1 en 2
1 Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind van jou en jij in Mij?

2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
Schriftlezing: Lucas 9: 51-62
Zingen: Hemelhoog 386: 3 en 4
3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!'
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
Overdenking
Zingen: Hemelhoog 386: 5
5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
Dank- en voorbeden
Mededelingen
De collectes zijn vandaag 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 3 juli Ichthus” of via de Scipio App.
Zingen: Rakelings Nabij lied 24: 1, 2 en 3
1 Het was in den beginne,
toen aarde, water, vuur
en lucht U ging beminnen
vanaf het eerste uur.
Toen sprak uw mond het goede,
het woord van eeuwigheid
en liet mij stil vermoeden
waarheen uw weg mij leidt.
2 De weg leidt door woestijnen,
waar droogte is en zon,
door dalen en door lijden,
een uitgeputte bron,
waar smaak zich heeft verloren
en licht is uitgeblust.
Daar laat uw stem zich horen
en word ik toegerust.

3 Daar word ik opgeroepen,
om vlam en zout te zijn,
uw schepping te voltooien,
een lied bij traan en pijn.
Als licht, zonovergoten,
als afdruk van uw Zoon,
die al van den beginnen,
mijn weg is naar uw troon.

Zegen: gemeente zingt: Amen, Amen
Zingen: Iona II, 31 (2x, bij de tweede keer lopen we al zingend de kerk uit)
1 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.

