
Orde van dienst voor zondag 16 oktober 2022  
 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister” 
(NLB 376) en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  

Jezus zegt: Zal God niet zeker recht verschaffen aan hen die dag en nacht tot hem roepen?  

  

Luiden van de klok     Stilte  
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Psalm 138:1 en 4 

1 U loof ik, Heer, met hart en ziel,   4 Als ik, omringd door tegenspoed, 

   in eerbied kniel / ik voor U neder.      bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 

   Ja, in de tegenwoordigheid       Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 

   der goden wijd / ik U mijn beden.      uw rechterhand / zal redding geven. 

   Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft     De Heer is zo getrouw als sterk,  

   hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.      Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 

   Gij zult, o Here, wijd en zijd       Verlaat niet wat uw hand begon, 

   uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.     o levensbron, / wil bijstand zenden. 
  

  

Groet en bemoediging 

V: De Heer zij met u. 

 G: Ook met U zij de Heer. 

V: We zijn hier bij elkaar 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: Laat ons, o Heer, uw liefde zien, 

 G: en geef ons uw heil. 

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

 G:. Amen      (Gemeente gaat zitten) 
  

Zingen: OLB 451: 1 en 3 
  

1 Alle roem is uitgesloten    3 Dat heet weergalooz' ontferming, 

   onverdiende zaligheên       dat genade, rijk en vrij! 

   heb ik van mijn God genoten,      God schenkt redding en bescherming, 

   'k roem in vrije gunst alleen!      aan verloornen, ook aan mij. 

   Ja, eer ik nog was geboren,       Ja, wanneer mijn onvermogen, 

   eer Gods hand, die alles schiep,      en mijn diep bederf mij smart, 

   iets uit niet tot aanzijn riep,      toont mij 't godlijk Vaderhart  

   heeft zijn liefde mij verkoren:      zijn verlossend mededogen: 

   God is liefd', o englenstem,       God is liefd', o englenstem, 

   mensentong, verheerlijkt Hem!      mensentong verheerlijkt Hem!  

 

Inleiding op de dienst 



  

Gebed om Gods om ontferming 

  

Zingen:  NLB 634: 2  
  

2 Licht moge stralen in de duisternis, 

   nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

   Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

   wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

   U zij de glorie, opgestane Heer, 

   U zij de victorie, U zij alle eer! 

  

Lezen: Kolossenzen 1:24 - 2:3  

 

Luisteren: Wie op de Heer vertrouwen (Psalm 125) 

https://www.youtube.com/watch?v=XmP0WHD8XTs   

Zingen: OLB 448: 1 en 2 

1 Soms groet een licht van vreugde   2 Goddank, wij overdenken 

   de christen als hij zingt:       't geheim van onze Heer, 

   de Heer is 't die met vleugels      het heil dat Hij wil schenken, 

   van liefde hem omringt.       dat nieuw is altijd weer. 

   Loopt alles ons ook tegen,       Bevrijd van onze zorgen 

   Hij zal ons 't goede doen,       begroeten wij de dag 

   Hij geeft na donk're regen       en vrezen niet de morgen, 

   een mild en klaar seizoen.       wat hij brengen mag. 

 

Overdenking Het geheim onthult      Stilte 
  

Zingen: OLB 75: 4, 8 en 15     
       

4 U kennen, uit en tot U leven,   8 Gij zijt het licht van God gegeven, 

   Verborgene die bij ons zijt,       een zon die nog haar stralen spreidt, 

   zolang ons 't aanzijn is gegeven,      wanneer het nacht wordt in ons leven, 

   de aarde en de aardse tijd,-      wanneer het nacht wordt in de tijd. 

   o Christus, die voor ons begin      O licht der wereld, zie er is 

   en einde zijt, der wereld zin!      voor wie U kent geen duisternis. 

 

15 O Christus, ons van God gegeven, 

   Gij tot in alle eeuwigheid 

   de weg, de waarheid en het leven, 

   Gij zijt de zin van alle tijd. 

   Vervul van dit geheimenis 

   uw kerk die in de wereld is. 

  



Dankgebed en voorbeden 

  

Mededelingen 

  
Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de Scippio-app of op 
rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v.  
Collecte 16 oktober Ichthus.  
  

Zingen: NLB 913: 2 en 3 

2 Heer, ik wil uw liefde loven,   3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 

   al begrijpt mijn ziel U niet.       zo ik mocht ik durfde niet. 

   Zalig hij, die durft geloven,       Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

   ook wanneer het oog niet ziet.      als Gij mij de keuze liet!  

   Schijnen mij uw wegen duister,      Wil mij als een kind behand'len, 

   zie, ik vraag U niet: waarom?      dat alleen de weg niet vindt: 

   Eenmaal zie ik al uw luister,      neem mijn hand in uwe handen 

   als ik in uw hemel kom!       en geleid mij als een kind. 

  

Zegen    Gemeente (zingt): Amen 

 


