
Orde van dienst voor zondag 30 oktober 2022  
 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
  
„De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren  en getogen.” 
  
Luiden van de klok 
  
Stilte  
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 32: 1 en 3 
  

1 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
   en toegedekt al wat hij had misdreven, 
   God rekent hem zijn dwalingen niet aan - 
   heil hem, die recht voor God is komen staan! 
   Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
   in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
   want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 
   mijn leven werd zo dor als dorstig land. 
  
3 Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, 
   Gij zult aan mij al uw beloften staven. 
   Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
   omringt met liederen van bevrijding mij! 
   Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
   Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
   Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
   Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 
  
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 Eeuwige 
 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
 G: en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
V: Genade, barmhartigheid, vrede en wijsheid voor u, van God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
 G:. Amen      
  

Zingen: Ps 32: 4 
  

4 Zo spreekt de Heer: 'Mijn weg zal Ik u wijzen, 
   u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. 
   Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, 
   zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.' 
   Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen- 
   wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. 
   Gij die oprecht van hart en wandel zijt, 
   verheugt u in de Heer te allen tijd!    (Gemeente gaat zitten) 



Woord van welkom 
  
Inleiding op het thema: Gezien en gezien worden 
  
Gebed om ontferming over de nood in de wereld 
iedere gebedsintentie eindigt met „Zo zingen wij”, daarop zingen we NLB 299D  
V: Heer, ontferm U over ons,   A: Heer, ontferm U over ons, 
V: Christus ontferm U over ons,  A: Christus ontferm U over ons, 
V: Heer, ontferm U over ons.   A: Heer, ontferm U over ons. 
  
Zingen (Glorialied): NLB 898: 1 en 2 
  

1 Een vaste burcht is onze God, / een wal die 't kwaad zal keren; 
   zijn sterke arm houdt buiten schot / wie zich niet kan verweren. 
   De vorst van het kwaad, / de aartsvijand staat 
   geharnast in 't veld; / in list en in geweld 
   kan geen hem evenaren. 
 

2 Al onze macht is ijdelheid: / wij gaan terstond verloren, 
   wanneer de held niet voor ons strijdt, / die God heeft uitverkoren. 
   Zo Gij 't nog niet wist: / Jezus Christus is 't, 
   de Heer van 't heelal, / die overwinnen zal, - 
   God zelf staat ons terzijde. 
  
Gebed om het licht van Gods Geest 
  
Lezen: 1 Korintiërs 1: 26 - 31 
  
Zingen: NLB 902: 1 en 6 
  

1 Is God de Heer maar voor mij,  6 Mijn hart wil blij opspringen, 
   wat zou mij tegen zijn?      het kan niet treurig zijn, 
   Ik roep: 'ach Here, hoor mij!'     ik lach en loop te zingen 
   en wat mij kwelt wordt klein.     in louter zonneschijn. 
   Al heeft zich ook verheven      De zon die staat te stralen, 
   de macht van hel en dood,      o Jezus, dat zijt Gij. 
   in heb voor heel mijn leven      Ik dank U duizendmalen, - 
   in God mijn bondgenoot.      wat zijt Gij goed voor mij! 
  
Lezen: Lukas 19: 1 - 10 
  
Zingen: NLB 186: 1, 2, 3, 4 en 5 
  

1  Er is geen plaats, er is geen plaats, 2  Daar zit die kleine tollenaar,  
    Zacheus is te klein.        daar zit hij, hoog en droog. 
    Maar haastig klimt hij in een boom,     De mensen kunnen hem niet zien, 
    om er toch bij te zijn.       maar Jezus kijkt omhoog. 
  
3  Zacheus, waarom schuil je weg,  4  Zacheus gaat met Jezus mee, 
    zo angstig als een muis?       de mensen zijn verrast. 
    Zacheus, kom vlug uit je boom      Zagers is een tollenaar, 
    en breng mij in jouw huis.       en Jezus is zijn gast. 



 5 Want Jezus, die de mensen kent, 
    Hij roept ze bij hun naam: 
    De ware Zoon van Abraham  
    laat niemand buiten staan! 
 
Overdenking       

  
Luisteren: Ken je mij (Cosina Roemajauw)  https://www.youtube.com/watch?v=CtaJn6BHRAE 
  
Berichten van overlijden   Zingen:  NLB 961 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
  
Dankgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader 
  
Mededelingen 
  
Inzameling gaven (1e: Kerk in actie / 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 30 oktober Ichthus.  

  
Zingen: NLB 791: 1, 2, 3 en 4 
  

1 Liefde, eenmaal uitgesproken  2 Liefde, die ons hebt geschapen, 
   als uw Woord van het begin,     vonk, waarmee Gijzelf ons raakt, 
   Liefde, wil ons overkomen      allesoverwinnend wapen, 
   als geheim en zegening.      laatste woord, dat vrede maakt. 
  
3 Liefde luidt de Naam der namen  4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
   waarmee Gij U kennen laat.     ademt op van goede trouw. 
   Liefde vraagt om ja en amen,     Liefde houdt ons in het leven, -  
   ziel en zinnen metterdaad.      daarop hebt Gij ons gebouwd. 
  
Zegen         Gemeente (zingt): Amen 

  

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

 


