
Orde voor de dienst  zondag 9 oktober 2022 om 9.00 uur                                                       

4e zondag van de herfst; kleur: groen 

Als voorganger en ambtsdragers binnen zijn luisteren we naar:                                          

Christ be our light  

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen NLB 67:1 

1 God zij ons gunstig en genadig. 
   Hij schenke ons 't gezegend licht 
   dat overvloedig en gestadig 
   straalt van zijn heilig aangezicht: 
   opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde 
   en tot U zich wend', 
   zo, dat allerwegen ieder volk de zegen 
   van uw heil erkent. 
 

Drempelgebed 

Voorganger:  Verwonderd om de schoonheid van wat er is 

en wie we zijn, verbaasd over het vervreemdende ongerijmde 

dat ons aangrijpt, verbijsterd over het drama van wat mensen overkomt,en wat 

mensen elkaar aandoen. 

Verstild door het pijnlijke dat op onze levensweg komt, zo komen we hier, zoekend 

naar wat bemoedigt en inspireert naar wat troost en steunt naar wat kracht geeft en 

blij maakt. 

 

Onze hulp en groet 
Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger:   Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Allen:            en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Voorganger:  Genade zij u en vrede, van God onze Vader 
                      en van onze Heer Jezus Christus 
Allen:            Amen. 

 

Zingen: NLB 67 : 3 

3 De aarde heeft de vrucht gegeven, 
   die door de hemel werd verwekt, 
   en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
   waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
   God is ons genegen, onze God geeft zegen, 
   Hij die alles geeft, 
   Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen 
   wat op aarde leeft.                                         (Gem. gaat zitten) 

 

Welkom en inleiding op de dienst   



Kyriëgebed:   Koyaanisqatsi  

Zingen: NLB 367D 3x 

1 Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Glorialied: NLB 705 : 1 

1 Ere, zij aan God, de Vader, 
   ere zij aan God, de Zoon, 
   eer de Heilige Geest, de Trooster, 
   de Drie-enige in zijn troon. 
   Halleluja, halleluja, 
   de Drie-enige in zijn troon! 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

1e lezing  Habakuk 3 : 1 – 19  

Wij luisteren naar lied 156 : 1 en 3 

Nederland Zingt: Ik heb verstaan Heer, wat Gij hebt gezegd  

2e lezing  Lucas 17 : 1 – 10 

 

Zingen: NLB 339a 

1  U komt de lof toe, U het gezang, 
 U alle glorie, o Vader,  
 o Zoon, o heilige Geest 
 in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Overdenking 

Moment van stilte 
 
Zingen: NLB 910 : 1, 2 en 4 

1 Soms groet een licht van vreugde 
   de christen als hij zingt: 
   de Heer is 't die met vleugels 
   van liefde hem omringt. 
   Loopt alles ons ook tegen, 
   Hij zal ons 't goede doen, 
   Hij geeft na donkere regen 
   een mild en klaar seizoen. 
 
2 Goddank, wij overdenken 
   't geheim van onze Heer, 
   het heil dat Hij wil schenken, 
   dat nieuw is altijd weer. 
   Bevrijd van onze zorgen 
   begroeten wij de dag 
   en vrezen niet de morgen, 
   wat hij ook brengen mag. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk8LMx1sGxo


4 Al zal geen wijnstok dragen, 
   geen vijgenboom zijn vrucht, 
   al ligt het veld te klagen 
   onder een lege lucht, 
   God doet zijn hand toch open, 
   zijn lof krijgt stem in mij. 
   Daar ik op Hem mag hopen, 
   ben ik alleen maar blij. 

 

Dankgebed en voorbeden 

Steeds na de bede zingen wij NLB 368j: 

Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk! 

We besluiten de gebeden met het 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 9 oktober  “Ichthus” of via de Scipio app. 
  
Zingen: NLB 425 

Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,  
tezamen gezonden 
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord. 
Om daar in genade  
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven,  
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 

 

Zegen: gem. zingt: Amen, Amen 

 

 

 

 

 

 


