
Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2022  
 
 Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar „Alles heeft zijn tijd” 

(https://www.youtube.com/watch?v=atl-dEQOMPU) en bereiden we ons persoonlijk voor op de 
dienst. 
  

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en 

bezonnenheid.  

  

Luiden van de klok    Stilte 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Psalm 113: 1 (Nieuwe Psalmberijming) 
  

1 Wat goed is het om eensgezind te leven, 

   om liefde te ontvangen en te geven, 

   als broers en zussen bij elkaar. 

   Het is als olie op Aärons haar 

   die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 

   en neervalt op zijn baard en kraag. 
  

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 Ene, die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij 

    kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop vrij kunnen leven.  

 G. Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is 

               begonnen.  

V. 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, 

 G. die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen 

 

Zingen: Psalm 113: 2 (Nieuwe Psalmberijming) 
  

2 Als morgendauw is het, als zachte regen, 

   die neerdaalt van de Hermon als een zegen 

   op Sions hoogverheven top. 

   Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 

   Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 

   een toekomst die geen einde heeft.                 (gemeente gaat zitten) 

  

Inleiding op de dienst  

  

Gebed 

  

 



Zingen: Ps 87: 1, 3 en 4 
  

1 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede. 3 God zal hen zelf bevestigen en schragen 

   Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.     en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

   O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:     hen tellen, als in Israël ingelijfd, 

   door uwe poort zal ieder binnentreden.     en doen de naam van Sions kinderen dragen. 

  

4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 

   dansend de harpen en cymbalen slaan, 

   en onder fluitspel in het ronde gaan, 

   zingend: 'In u zijn al onze fonteinen'. 

  

Afscheid Tjalling en Dick en noemen de namen van hen die hun ambtstermijn verlengen  

 

Zingen: NLB 416: 1 en 4  
  

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,   4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

   jou nabij op al je wegen       tot wij weer elkaar ontmoeten, 

   met zijn raad en troost en zegen.      in zijn naam elkaar begroeten. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn.      Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

Lezen: Lucas 17: 11-19 en 2 Timotheüs 2: 8-15 

  

Zingen: NLB  885: 1 en 2 
  

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. 

  

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   

  

Overdenking 

  



Zingen: NLB 840: 1, 2 en 3 
  

1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom,- 

   want mijn leven is onder de macht gesteld 

   van de Heer die mijn dagen en nachten telt   

   en de Heer zegt 'kom' en ik kom. 

  

2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga, 

   Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 

   wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

   wees de adem waaruit ik ontsta. 

  

3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt, 

   ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

   en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 

   en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

  

Nodiging tot het vieren van het  Heilig Avondmaal 

  

Vredegroet 

  

Tafelgebed, afgewisseld met het zingen van: NLB 387:1, 2, 3, 4 en 5 
  

1 Als wij weer het brood gaan breken  2 Als wij van de feestwijn drinken 

   dat Gij, Heer, ons geeft,       die Gij, Heer, ons geeft, 

   leer ons dan met hem te delen      leer ons dan om te gedenken, 

   die geen deel van leven heeft.      wie een lege beker heeft. 

  

3 Als wij samen in de kring staan   4 Als wij weer de lofzang zingen 

   om wat Gij ons geeft,       om wat Gij ons geeft, 

   leer ons dan om vast te houden      leer ons dan voor hem te roepen 

   wie geen hand in handen heeft.      die geen stem meer over heeft. 

  

5 Als wij zo de toekomst vieren 

   die Gij, Heer, ons geeft, 

   leer ons dan vandaag te zorgen 

   voor wie zelfs geen morgen heeft. 

  

Zingen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal: 

 Eet dit brood, drink de wijn (Taizé) 

 Eet dit brood, drink de wijn,  

 kom tot hem en heb nooit meer honger. 

 Eet dit brood, drink de wijn,  

 bouw op hem en heb nooit meer dorst. 



  

 Ubi Caritas (Taizé, NLB 568a)  

 Ubi caritas et amor 

 ubi caritas Deus ibi est. 

  

 Brood hier gedeeld (Iona I, lied 41) 

 1 Brood, hier gedeeld om het leven, 

    voedsel om verder te gaan, 

    teken van liefde, gegeven in ons bestaan. 

    om in Gods naam de weg van Jezus te gaan. 

 

2 Beker - gereikt vanuit vreugde, 

   wijn ingekleurd door de pijn, 

   teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn 

   om in Gods naam de weg ten leven te gaan. 

  

3 Handen - bereid om te delen, 

   mensen, geplaatst in het licht, 

   teken dat breuken wil helen, tot ons gericht 

   om in Gods naam de weg van de liefde te gaan. 

  

Zingen: Rakelings Nabij lied 42: 3 

3 U schenkt ons volle bekers. 

   De wijn van het verbond: 

   de smaak van een nieuwe leven, 

   een hemels horizont. 

   Daarvoor wil ik U loven. 

   De dank krijgt stem in mij. 

   Verwonderd mag ik zingen: 

   mijn God is mij nabij. 

  

Dankgebed en voorbeden 

  

Mededelingen 
  

Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PKN) 

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 2 oktober Ichthus.  
  



Zingen: NLB 908: 1, 2 en 7   
  

1 Ik heb U lief, o mijn beminde,  2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 

   die al mijn vreugd en sterkte zijt.     vriend die mij trouw zijt tot het eind. 

   Ik heb U lief, o welgezinde,      Ik wil aan U mij overgeven,  

   wiens komst ik dag en nacht verbeid.    mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 

   Ik heb U lief, o schoonste licht,     Ik heb U lief, - o kom dan, kom, 

   glans van Gods aangezicht.      Christus, mijn Bruidegom! 
  

7 Ik heb U lief, o wonderschone, 

   ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 

   Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 

   ik heb U lief, ook in de nood. 

   Ik heb U lief, o schoonste licht, 

   gezegend Aangezicht! 

  

Zegen       Gemeente (zingt): Amen 
  

Zingen:  Vrede wens ik je toe (Iona II, 31) 
  

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. 

 

Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuv-zaal beneden. 


