Liturgie 24 juli 10.30 uur Voorganger de heer G. Wubs, organist de heer R. Elling
Thema “Liefde”
Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar meditatief orgelspel als voorbereiding op de dienst.
Klokgelui - Stilte
Als voorganger gaat staan, staan allen op en zingen: opwekking 167 vers 1
1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Bemoediging en groet.
Vg: De Heer zij met u.
Gem: Ook met u zij de Heer.
Vg: Onze hulp is in de naam van God die heel en aarde gemaakt heeft met alles wat er leeft en
beweegt.
Gem: en die nooit los laat wat zijn hand begonnen is, en die ons zijn kinderen in liefde
vasthoud. Amen.
Zingen: opwekking 167 vers 2 en 3
2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3 Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

(gem. gaat zitten)

Inleiding op de dienst.
Gebed
Zingen: Opwekking 123: 1
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 vers: 1 t/m 7
Zingen: Opwekking: 123 vers 2
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein”
Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Schriftlezing: Job 2: 7 t/m 10
Overdenking
Leviim Choir (Koor van de Levieten): “Yaase Shalom” (“Hij zal vrede stichten”)
Zingen: Ongestraft mag Liefde bloeien, op de wijze van NLB 754
1 Ongestraft mag liefde bloeien vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien: laat haar stromen als een bron.
Laat de liefde maar gebeuren als een wonder van het licht.
Als een regenboog vol kleuren door de hemel zelf gesticht
2 Niemand houdt de liefde tegen waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend koester wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk.
3 Liefde vraagt ons om ontferming tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen dat de angsten overwint.
4 Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien, vrij uitzoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron
Dank en voorbeden.
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 24 juli Ichthus/Kapel. U kunt ook betalen via de Scipio App.
Slotlied: Johannes de Heer: “Er is een God die hoort”
1 Vreugde of blijdschap, droefheid of smart
Er is een god, er is een god
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart”
Er is een god die hoort
Ga steeds naar hem om hulp en om raad
Wacht niet te lang, 't is spoedig te laat
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord
Er is een God die hoort

2 God schonk zijn zoon in Bethlehems stal
Heer van het al, heer van het al
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal
Heerser van 't gans heelal
Want onze schepper, koning der aard
Heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort
Hij is de God die hoort
3 Van oost tot west, van zuid tot noord
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort
Wordt 's Heren liefde alom gehoord
Mensenkind, zegt het voort
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op hem is gericht
Jezus is 't eeuwig licht.
Zegen: gemeente zingt Amen, Amen

