
Orde van dienst voor zondag 25 september 2022  
 
In deze dienst zal Dineke van Oort bevestigd worden als ouderenpastor.    
  

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

Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent.   

  

Luisteren: Dit is een morgen als ooit de eerste (NLB 216) 

  

Luiden van de klok     
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 276: 1,2 en 3  
  

1 Zomaar een dak boven wat hoofden,  2 Woorden van ver, vallende sterren, 

   deur die naar stilte openstaat.      vonken verleden hier gezaaid. 

   Muren van huid, ramen als ogen,      Namen voor hem, dromen, signalen, 

   speurend naar hoop en dageraad.      diep uit de wereld aangewaaid. 

   Huis dat een levend lichaam wordt,     Monden van aarde horen en zien, 

   als wij er binnengaan       onthouden, spreken voort 

   om recht voor God te staan.      Gods vrij en lichtend woord. 

  

3 Tafel van Een, brood om te weten 

   dat wij elkaar gegeven zijn. 

   Wonder van God, mensen in vrede, 

   oud en vergeten nieuw geheim. 

   Breken en delen, zijn wat niet kan, 

   doen wat ondenkbaar is, 

   dood en verrijzenis. 

  

Welkom 

         

Votum en groet  
        

Inleiding op de dienst  

  

Luisteren: Ach hoe vluchtig (Opwekking 797) en „Let it be”  

  

Kaarten op tafel: Wat beangstigt je in de samenleving waarin je woont?  

  

Kyriëgebed afgesloten met: NLB 301k 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

  

 



Zingen (glorialied): NLB 655: 1, 2, 3, 4 en 5 
  

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

   Hij laaft u heel uw leven lang     gunt aan uw leven rust en duur 

   met water uit de harde steen.     en geeft het zin en samenhang. 

   Het is vol wonderen om u heen.    Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

 

3 Een lied van uw verwondering  4 De hand van God doet in de tijd 

   dat nòg uw naam niet onderging,     tekenen van gerechtigheid. 

   maar weer opnieuw geboren is     De Geest des Heren vuurt ons aan 

   uit water en uit duisternis.      de heilige tekens te verstaan. 

  

5 Wij zullen naar zijn land geleid 

   doorleven tot in eeuwigheid 

   en zingen bij zijn wederkeer 

   een nieuw gezang voor God de Heer. 

  

Kaarten op tafel: Een bijbelgedeelte dat mij inspireert is…….                                    

  

Lezen: Jesaja 55: 1 – 3 + 8-13   en   Johannes 7:37 -39      

  

Zingen: NLB 382: 1 en 2  
  

1 O alle gij dorstigen, kom tot de stromen 

   en gij die geen geld hebt, treed nader en eet. 

   Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen. 

   Om niet staat de tafel des Heren gereed 

   met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen 

   voor al zijn genodigden, groten en kleinen.  

  

2 Waarom toch uw geld en uw moeite te geven 

   voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt? 

   Kom allen tot mij en uw ziel zal herleven 

   van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt. 

   Hier weet gij met harten, met handen en monden 

   dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden. 

  

Meditatie 

  

Luisteren: Voor ieder een plaats aan tafel (NLB 388) en „God is overal” 

  

Kaarten op tafel:  

je komt tot je bestemming als je jouw talenten optimaal benut 

  



Bevestiging Dineke van Oort 

          

Zingen: NLB  833:  

Neem haar aan zoals zij is, 

wek in haar wie zij zal zijn, 

druk uw zegel op haar hart en leef in haar. 

  

Vraag aan de gemeente: 

Gemeente van Ichthus en van de Protestantse Gemeente van Emmen, nu Dineke in haar ambt 

herbevestigd is, beloven jullie haar te aanvaarden, haar te omringen met jullie meeleven, haar te 

dragen in jullie gebeden en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer? Wat is daarop jullie 

antwoord? 

Gemeente: Ja, van harte! 

  

Zingen: NLB  833:  

Neem ons aan zoals wij zijn, 

wek in ons wie wij al zijn, 

druk uw zegel op ons hart en leef in ons. 

  

Kaarten op tafel:  

een kerkelijke activiteit waar men mij altijd voor kan vragen is…..        

  

Presentatie activiteiten komend seizoen                  

  

 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. 

  

Gebeden 

  

Mededelingen 
  

Inzameling gaven (1e: noodhulp Pakistan / 2e: wijkkas) 

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 25 september  Ichthus.  
  

Zingen: NLB 834: 1, 2 en 3   
  

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!  2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

   God, laat mij voor uw aangezicht,     een geest van licht, zo klaar als Gij; 

   geheel van U vervuld en rein,     dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

   naar lijf en ziel herboren zijn.     en ga de weg die U behaagt. 
  

 

 



3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

   dan kan ik veilig verder gaan, 

   tot ik U zie, o eeuwig licht, 

   van aangezicht tot aangezicht. 

  

Zegen        Gemeente (zingt): Amen 

  

Luisteren:  17 miljoen mensen 

 

Na afloop nodigen wij u uit om koffie of thee te drinken en een brood maaltijd te delen en daarna 

naar de showroom van Gerrit Misker te gaan. 
  

 


