
 

Liturgie van 13 november 2022  in “Ichthus”, 10.30 uur. 
Voorganger: ds. Janneke de Valk-Boerma 
Musici, op de vleugel: Bert Melis, op de fluit: Iena Pals 
 
Bij deze dienst: We lezen Psalm 23 en uit het evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 22, 

over liefhebben van je naaste, als jezelf. Vandaag staan we stil bij hen die 

mantelzorger zijn.  Vaak in stilte, vol toewijding.                                                                                        

Niet altijd gezien door anderen, maar gevoeld. 

Als de kerkenraad en voorganger binnen zijn luisteren we naar: 

"Salut d'amour" van Edward Elgar 

 

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  

Morgenlied: 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. 

  

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Levende  

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, lied van de maand: NLB 790: 1, 2 en 3   

1 Hoog als de hemel de liefde, 
wijd als het vruchtbare land,  
diep als de bodem der zeeën,  
sterk als een stormwind haar kracht, 
dat zij delen in die zegen, 
gave van God, die liefde is. 
 
 



2 Werelden schept zij, de liefde, 
wonder dat ons doet bestaan, 
mens van ons maakt door haar volheid, 
gloed die ons leven doorstraalt. 
Dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 
 
3 Dat zij de ander in liefde, 
samen op weg door de tijd, 
ruimte tot groei willen geven, 
thuis voor elkaar kunnen zijn, 
dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 

Kyriegebed  

Aansluitend hierop zingen we een aantal keer: Ubi caritas et amor   

Ubi caritas et amor,  ubi caritas Deus ibi est. 

 
Daar waar liefde heerst, en vrede,daar waar liefde heerst, daar is God met ons. 
 

Loflied: NLB  218: 1,2, 4 en 5 

1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
2 Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 
4 Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 
5 Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

Gebed om het licht van Gods Geest 

1e Schriftlezing: Psalm 23 

Zingen: NLB 23 b : 1, 2 en 3  

1 De Heer is mijn Herder! 
   'k Heb al wat mij lust; 
   Hij zal mij geleiden 
   naar grazige weiden. 



   Hij voert mij al zachtkens 
   aan wateren der rust. 
 
2 De Heer is mijn Herder! 
   Hij waakt voor mijn ziel, 
   Hij brengt mij op wegen 
   van goedheid en zegen, 
   Hij schraagt me als ik wankel, 
   Hij draagt me als ik viel. 
 
3 De Heer is mijn Herder! 
   Al dreigt ook het graf, 
   geen kwaad zal ik vrezen, 
   Gij zult bij mij wezen; 
   o Heer, mij vertroosten 
   uw stok en uw staf! 

2e Schriftlezing: Matteüs 22: 36-40 

Meditatie 

Muziek: What a wonderful world , Bob Thiele en George David Weiss  

Dankgebed en voorbeden  

 

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 13 november “Ichthus” of via de Scipio app 

  
 Slotlied: 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 

 


