
 

Liturgie voor de dienst van zondag  23 oktober 2022  9.00 uur                                          
Voorganger: Ds. Janneke de Valk-Boerma,  
Op de vleugel: dhr. Bert Melis, op de fluit: Iena Pals 
 
Bij deze dienst:  Dit is de zesde zondag van de herfst. We lezen Psalm 84 en uit 
Johannes 14 :1-7. ‘In het huis van mijn vader zijn vele woningen.’ 
 
Als kerkenraad en voorganger binnen zijn luisteren we als voorbereiding op de 

dienst naar: pianospel, "Never say goodbye” van L. van Rooyen 

 

Luiden van de klok 

 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 

NLB 280: 1, 4 en 7 

1 De vreugde voert ons naar dit huis 
   waar 't Woord aan ons geschiedt. 
   God roept zijn Naam over ons uit 
   en wekt in ons het lied. 
 
4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
   de hemel open gaat, 
   waar Gij ons met uw engelen troost, 
   waar Gij U vinden laat? 
 
7 Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
   maar blijven zal de kracht 
   die wie hier schuilen verder leidt 
   tot alles is volbracht. 

 
voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige                                  
allen:            Die hemel en aarde gemaakt heeft                          
voorganger:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid                                            
allen:            en niet loslaat wat zijn hand begon.        (gem. gaat zitten) 
 
Inleidend woord  
 
Lied van de zondag: NLB 276: 1 en 2 
1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
   deur die naar stilte openstaat. 
   Muren van huid, ramen als ogen, 
   speurend naar hoop en dageraad. 
   Huis dat een levend lichaam wordt, 
   als wij er binnengaan 
   om recht voor God te staan. 
 
2 Woorden van ver, vallende sterren, 
   vonken verleden hier gezaaid. 
   Namen voor hem, dromen, signalen, 



   diep uit de wereld aangewaaid. 
   Monden van aarde horen en zien, 
   onthouden, spreken voort 
   Gods vrij en lichtend woord. 
 

Kyriegebed 

Aansluitend zingen we Kyrielied NLB 301e, 3 x 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 
Glorialied : NLB 655: 1 en 2 

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
   Hij laaft u heel uw leven lang 
   met water uit de harde steen. 
   Het is vol wonderen om u heen. 
 
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
   gunt aan uw leven rust en duur 
   en geeft het zin en samenhang. 
   Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

Gebed om het licht van Gods Geest 

Schriftlezing: Psalm 84 

Zingen: NLB 282: 1 en 2  

1 Genesteld aan uw hart 
en aan uw altaar kind aan huis, 
pelgrim die schuilt, 
zo ben ik thuis bij U, mijn God, die in 
uw loofhut mij bewaart. 
 
2 Hier wordt uw Woord van kracht, 
dat mij herschept en adem geeft, 
de ziel wil zijn 
van al wat leeft. Het fluistert in mijn oor 
hoe vurig Gij mij wacht. 

Schriftlezing: Johannes 14: 1-7 

Meditatie 

Piano muziek,  "Versper Glocke" van E. Parlow 

Bericht van overlijden, we zingen:                                                                                          
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor 
God, onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

 Dankgebed en voorbeden afgesloten door een stil gebed en een gezamenlijk 
gebeden Onze Vader 

 

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 23 oktober  “Ichthus” of via de Scipio app 

 
Slotlied: NLB 419: 1, 2 en 3, in canon  
1 Wonen overal nergens thuis, 
   aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
   Vallende sterren, de schim van de maan, 
   mensen die opstaan en leven gaan, 
   mensen veel geluk. 
 
2 Wonen overal even thuis 
   handel en wandel en huis na huis 
   loven en bieden op waarheid en waan 
   wagen en winnen en verder gaan 
   mensen veel geluk. 
 
3 Wonen overal bijna thuis 
   aarde mijn hemel mijn vadershuis 
   stijgende sterren de lach van de maan 
   mensen die dromend een stem verstaan 
   mensen veel geluk. 

 

Zegen 

De Levende zij voor jullie, om je de juiste weg te wijzen, 

Hij zij achter jullie, om je in de armen te sluiten en  

om je te beschermen tegen gevaar, 

De Levende zij onder jullie om je op te vangen wanneer je valt, 

Hij zij in jullie om je te troosten als je verdriet hebt, 

Hij zij rondom jullie als een beschermende muur, 

wanneer anderen over je heen vallen, 

De Eeuwige zij boven jullie om je te zegenen, 

Zo zegene God jullie vandaag, morgen en in der eeuwigheid, 

 

Gemeente zingt: Amen, Amen 

 

 

 

 

 

 

 


