
Orde van dienst voor zondag 20 november 2022  
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar met herdenking overledenen. 
  
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
  
Troost ons Heer, wees ons nabij. Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer, koester ons als we denken aan hen die we missen.   
  
Luiden van de klok   Stilte  
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
Ik ben uw vragend kind  (Van harte 70: 1 en 2 / melodie:  Gz392)  
  

1 Ik ben uw vragend kind in dit bestaan   2 Mijn ogen zoeken U door t duister heen.  
   dat, argeloos gekomen, steeds moet gaan.     Mijn hand tast alles af, ben ik alleen?  
   Dat spelend op de straten van de tijd      Is er een houvast dat dit leven draagt? 
   Speurt naar de sporen van uw eeuwigheid.     Is er een antwoord op wat in mij vraagt?  
  
Groet en bemoediging 
V: De liefde en vrede voor jou van de Eeuwige, Vader, Zoon en Heilige Geest 
 G: Amen 
V: Eeuwige, wij die U nooit hebben gezien, - 
 G: zie ons hier staan. 
V:  Wij die van U hebben gehoord, - 
 G: hoort U ons aan. 
V:  Uw Naam is dat U mensen helpt, - 
 G: wees onze hulp, 
V:  en dat U alles hebt gemaakt, - 
 G: maak alles nieuw 
V:  en dat U ons bij name kent, - 
 G:  leer ons U kennen, 
V:  die bron van leven wordt genoemd, - 
 G: doe ons weer leven, 
V:  die hebt gezegd: ‘Ik Zal Er Zijn’, - 
 G: wees hier aanwezig. 
  
Zingen: Van harte 70: 1 en 2 / melodie:  Gz392 (LvdK) 
  

3 U bent mijn bodem waarop alles groeit.   4 Met U durf ik de horizonten aan 
   De witte lelie die in ieder bloeit.       en alle wegen die uw pelgrims gaan. 
   De diepe adem die mij overmant.       Wees mij een metgezel in vreugd en pijn. 
   De steeds nabije in het niemandsland.      Wil mij een Vader en een Moeder zijn. 
  
Inleiding op de dienst 
  

Gebed 
  

Lezen: 1 Koningen 8: 27-30 
  



Enkele woorden bij 1 Koningen 8: 27-30 
  

Zingen: Blijf mij nabij: 1, 2 en 3 (melodie:  Gz392 LvdK ) 
1 Blijf mij nabij, wanneer het avond is,   2 Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord, 
   wanneer het licht vergaat in duisternis.     wijs mij de weg en leidt mij veilig voort. 
   Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,    Blij mij nabij in vreugde en verdriet. 
   bid ik tot U, o Heer, verlaat mijn niet.     Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet. 
 
3 Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht, 
   wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht, 
   dan weet ik, Heer, .dat U mijn zwakheid ziet, 
   dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 
  

Inleiding op het gedenken 
Het noemen van de namen en ontsteken van de kaarsen 
Vooraf en na elke zeven namen zingen we „Blijf met genade bij ons” (2x) 
  

We gedenken dit jaar: 
  

Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. 
Ja, blijf met uw genade bij ons, op onze wegen.     
  

Janna Trientje Nieboer-Wubs (Jannie)  13 november 2021 86 jaar 
Petronella Stellingwerf-Kamphof (Nel) 15 november 2021 87 jaar 
Tonia Berends-Lunenborg   17 november 2021 84 jaar  
Jo Berends     1 juni 2022   87 jaar 
Anny Kroeze-Lubberts   23 november 2021 86 jaar  
Isebrand Kroeze    16 oktober 2022 93 jaar 
Klaaske Doornbos-van der Zweep  1 december 2021 95  jaar 
  

Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. 
Ja, blijf met uw genade bij ons, op onze wegen.     
  

Annie Leferink-Sierink   3 december 2021 85 jaar 
Johannes van Breeden (Johan)  3 december 2021 89 jaar 
Elsien Barelds-Otter (Elsje)   6 december 2021 90 jaar 
Olf Bielefeld     21 december 2021 76 jaar 
Johan Lanting     4 februari 2022 75 jaar 
Jan Dirk Bastmeijer    18 februari 2022 78 jaar 
Trientje Tinie Westra-Sissingh  5 maart 2022  103 jaar 
  

Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. 
Ja, blijf met uw genade bij ons, op onze wegen.    
  

Alie Tip-Doldersum    9 maart 2022  86 jaar 
Harmtien Feijen-Komduur (Tiny)  26 maart 2022 90 jaar 
Klaas Buwalda     7 april 2022  76 jaar 
Arie Rietdijk     29 juni 2022  88 jaar 
Johanna Jacoba van der Wal - Deij  6 juli 2022  84 jaar 
Trijn Kwappenberg-Betten.   13 augustus 2022 93 jaar 
Henderika Vrijbloed-Trumpie  22 augustus 2022 91 jaar 



  
Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. 
Ja, blijf met uw genade bij ons, op onze wegen.    
  
Henk de Jong     4 september 2022 79 jaar 
Boukje Katerberg-Vogd   6 september 2022 78 jaar 
Jantje Poppema-Witvoet   13 september 2022 84 jaar 
Mw. W.S. Geleijnse    23 september 2022 91 jaar 
Mentje Hiltje Wieringa-Roeters  30 september 2022 95 jaar 
Pieter Richard Hasper (Piet)   24 oktober 2022 82 jaar 
Johanna Dokter-Veldhuis   1 november 2022 98 jaar 
  
Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. 
Ja, blijf met uw genade bij ons, op onze wegen.    
  
Iedereen wordt uitgenodigd een lichtje te ontsteken voor wie hij of zij wil gedenken 
  
Luisteren: De mensen die we missen  (Sela) 
  
Lezen: 1 Koningen 8: 56-60 
  
Enkele woorden bij 1 Koningen 8: 56-60 
  
Zingen: NLB 790: 1, 2 en 3 
1 Hoog als de hemel de liefde,  2 Werelden schept zij, de liefde, 
   wijd als het vruchtbare land,       wonder dat ons doet bestaan, 
   diep als de bodem der zeeën,       mens van ons maakt door haar volheid,  
   sterk als een stormwind haar kracht,     gloed die ons leven doorstraalt.  
   dat zij delen in die zegen,       Dat zij delen in die zegen, 
   gave van God, die liefde is.       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. 
  
Gebeden 
  
Mededelingen 
  
Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PLN) 

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 20 november Ichthus.  

  
 
 
 



Zingen: NLB 608: 1 en 3 
1 De steppe zal bloeien    2 De ballingen keren 
   de steppe zal lachen en juichen.      zij keren met blinkende schoven. 
   De rotsen die staan vanaf de dagen der     Die gingen in rouw tot aan de einden der 
   schepping staan vol water, maar dicht     aarde een voor een, en voorgoed, 
   de rotsen gaan open.       die keren in stoeten. 
   Het water zal stromen       Als beken vol water 
   het water zal tintelen, stralen,      als beken vol toesnellend water 
   dorstigen komen en drinken.      schietend omlaag van de bergen. 
   De steppe zal drinken       Met lachen en juichen 
   de steppe zal bloeien       die zaaiden in tranen 
   de steppe zal lachen en juichen.     die keren met lachen en juichen. 
  
3 De dode zal leven 
   de dode zal horen: nu leven. 
   Ten einde gegaan en onder stenen be- 
   dolven dode, dode, sta op, 
   het licht van de morgen. 
   Een hand zal ons wenken 
   een stem zal ons roepen: Ik open 
   hemel en aarde en afgrond. 
   En wij zullen horen 
   en wij zullen opstaan 
   en lachen en juichen en leven. 
  
Zegen     Zingen: 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 afloop van de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal. 
  

  

 


