
Orde van dienst voor zondag 11 september 2022  
 
Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de 
dienst. 
  

Jezus zegt: Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Veroordeel niet, dan zul je niet 
veroordeeld worden.  
  
Luiden van de klok     
  

Als de voorganger opstaat, staan allen. 
  
Groet en bemoediging 
V. De Heer zij met u. 
 G. Ook met u zij de Heer. 
  

V. Onze hulp is in de naam van de Here God 
 G. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
 G. en niet laat varen het werk van zijn handen.  
V. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God de Vader, zijn zoon en de Heilige Geest.  
 G. Amen  
  
Zingen: Ps 149: 1en 3 
  

1 Halleluja! laat opgetogen    3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
   een nieuw gezang de Heer verhogen.     Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
   Laat allen die Gods naam belijden      Hij kent de stillen in den lande, 
   zich eensgezind verblijden.       het heil is nu ophanden. 
   Volk van God, loof Hem die u schiep;     Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 
   Israël dank Hem die u riep.       nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
   Trek, Sion, in een blijde stoet      Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 
   uw koning tegemoet.       en roemt zijn grote macht. 
  

Welkom en inleiding 
  

Zingen: NLB 139b: 1 en 2   Refrein 
1 Heer, U doorgrondt en kent mij;  Heer, U bent altijd bij mij, 
   mijn zitten en mijn staan   U legt uw handen op mij  
   en U kent mijn gedachten,   en U bent voor mij 
   mijn liggen en mijn gaan.   en naast mij en om mij heen. 
   De woorden van mijn mond, o Heer, Heer, U bent altijd bij mij, 
   die zijn voor U bekend   U legt uw handen op mij 
   en waar ik ook naar toe zou gaan,  en U bent voor mij 
   ik weet dat U daar bent.   en naast mij en om mij heen, 
      elke dag. 
  



2 Heer, U doorgrondt en kent mij, 
   want in de moederschoot 
   ben ik door U geweven; 
   U bent oneindig groot. 
   Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
   dat U mijn leven kent 
  en wat er ook gebeuren zal, 
  dat U steeds bij mij bent.   Refrein 
  
Gebed  
 
Gebod: Hebreeën 13: 1-6  
  
Zingen: Psalm 113:1 
  

1 Prijs, halleluja, prijs de Heer, 
   gij 's Heren knechten, immermeer 
   moet 's Heren naam gezegend wezen. 
   Van waar de zon in 't oosten straalt, 
   tot waar ze in 't westen nederdaalt, 
   zij 's Heren grote naam geprezen. 
  
Lezen: Deuteronomium 24: 17-22 en Lucas 14: 1-15                
  
Zingen: NLB 990: 1, 2 en 3  
  

1 De laatsten worden de eersten, 2 O Heer, o eerstgeboren 3 Gij die als allerlaatste  
   wie knielde krijgt een troon,    van allen uit de dood,    ter wereld wederkomt 
   de knechten mogen heersen,    Gij zoekt wat is verloren,    Gij wijst ons onze plaatsen 
   de dienaar heet een zoon.     Gij maakt het leven groot.    wanneer de strijd verstomt. 
  
Overdenking    Stilte 
  
Zingen: NLB  528: 1, 3 en 4  
  

1 Omdat Hij niet ver wou zijn   3 God van God en licht van licht  
   is de Heer gekomen.       aller dingen hoeder 
   Midden in wat mensen zijn       heeft een menselijk gezicht 
   heeft Hij willen wonen.       aller mensen broeder. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.     Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.     Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
  
4 Wilt daarom elkander doen 
   alle goeds geduldig. 
   Wees elkaar om zijnentwil 
   niets dan liefde schuldig. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
  



Berichte van overlijden  Zingen: 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
  
Dankgebed en voorbede 

  
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 418: 1 en 2  
  

1 God, schenk ons de kracht  2 Niemand kan alleen,  
   dicht bij U te blijven,     Heer, uw zegen dragen; 
   dan zal ons geen macht     zegen drijft ons heen 
   uit elkander drijven.     naar wie vrede vragen. 
   Zijn wij in U een,      Wat Gij schenkt wordt meer 
   samen op uw wegen     naar gelang wij delen, 
   dan wordt ons tot zegen     horen, helpen, helen,   
   lachen en geween.      vruchtbaar in de Heer. 
  

Zegen        Gemeente (zingt): Amen 
  

 


