
Orde van dienst voor zondag 6 november 2022  
 
Oefenen (lied van de maand november): NLB 790  
  
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar Heureux qui s’abondonne à toi 
(https://www.youtube.com/watch?v=SrTLu4IjdSk) en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  
„Gelukkig wie zich aan U overgeeft in vol vertrouwen, o God 
U bewaart ons in vreugde, eenvoud en barmhartigheid.” 
  
Luiden van de klok   Stilte  
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 
De herfst verspreidt haar lome pracht: 1 en 2  (melodie OLB 168) 
  

1 De herfst verspreidt haar lome pracht. 2 De zegen rust nu op het veld. 
   In morgenlicht wordt kleur verzacht.    De bloesem heeft zich afgemeld.  
   De aarde weeft zich in het kleed,     De oogst geoogst vult nu de schuur, 
   van leven dat van zegen weet.     tot levenskracht voor dag en duur. 
  
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 Ene ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen,  
    en voor het land, zodat wij daarop vrij kunnen leven.  
 G:  Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen.  
V: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren. Dit durven we zeggen, in vertrouwen  
    op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en moeder wil zijn,  
 G: die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen    
  
 Zingen: De herfst verspreidt haar lome pracht: 3  (melodie OLB 168) 
  

3 Voor kracht van leven, dank zij Hem, 
   die woont in stenen en in stem, 
   die bron is van mijn licht en lied, 
   is het, dat ik God hulde bied.   (Gemeente gaat zitten) 
  

Inleiding op de dienst 
  
Gebed  
  

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. 
 
Lezen: Psalm 25: 1-10 en Johannes 5: 1-13  
  
Zingen: NLB 534: 1, 2, 3 en 4 
  

1 Hij die de blinden weer liet zien,  2 Hij die de lammen lopen liet 
   hun ogen kleur liet ondervinden:     hun dode krachten deed ontvlammen 
   is zelf het licht dat ruimte geeft,     is zelf de weg tot waar geluk: 
   ons levenslicht, de Zoon van God.     ons levenspad, de Zoon van God. 
  

3 Hij die de armen voedsel gaf  4 Hij die de doven horen deed 
   met overdaad hen kwam verwarmen    hun eigen oren deed geloven  
   is zelf het brood dat honger stilt:     is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
   ons levensbrood, de Zoon van God.    het levend woord, de Zoon van God. 
  
Overdenking       

  
Zingen: NLB 903: 1, 5 en 6  
  

1 Zou ik niet van harte zingen  5 Al mijn zorgen zijn zijn zorgen, 
   Hem die zozeer mij verblijdt?     en zo slaap ik rustig in, 
   Want ik zie in alle dingen      dat ik elke nieuwe morgen 
   niets dan zijn genegenheid.      opgewekt mijn werk begin. 
   Is de hartslag van het leven      Ach, in angst en in ellende 
   niet de liefde van de Heer?      zou ik leven, als ik niet 
   Liefde draagt hen meer en meer,     wist, dat God de Heer mij ziet,  
   die in dienst van Hem zich geven.     als ik God, mijn God niet kende. 
   Alle dingen hebben tijd,      Alle dingen hebben tijd, 
   maar Gods liefde eeuwigheid.     maar Gods liefde eeuwigheid.  
  
6 Omdat Gij mijn hart doet branden, 
   omdat Gij mij zo bemint, 
   hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
   Vader, zie ik ben uw kind. 
   Wil mij de genade geven, 
   U te dienen hier en nu; 
   God die liefde zijt, aan U 
   vast te houden, heel mijn leven, 
   tot ik U na deze tijd 
   liefheb in der eeuwigheid. 
  
Dank- en voorbeden 
  
Mededelingen 
  



Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE) 

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 6 november Ichthus.  

  
Zingen: Dank, Vader, dank U wel: 1, 2 en 4 (melodie NLB 704) 
  

1 Dank, Vader, dank U wel,   2 Dank, Vader, dank U wel, 
   voor heel dit lieve leven:      voor vriendelijke regen, 
   voedsel in overvloed,      zonlicht als metgezel, 
   genoeg om weg te geven;      hun huwelijk een zegen; 
   de lente, fris en groen,      uw mededeelzaamheid 
   de zomer, goud en geel      maakt onze harten klaar 
   de vrucht van dit seizoen      om wereldwijd de oogst   
   is ons alleen te veel.      te delen met elkaar. 
  

4 Dank, Vader, dank U wel, 
   voor overvolle manden, 
   vruchten van samenspel, 
   het werk van onze handen; 
   wij leggen onze dank  
   als offergave neer, 
   want heel ons leven is 
   geschenk van U, o Heer! 
  
Zegen        Gemeente (zingt): Amen 
  

Zingen:  

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. 
 


