
Orde van dienst voor zondag 1 januari 2023  
 
Orde van dienst   
  
 

Oefenen: NLB 973 
  
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „Het lied van Lot” (Stef Bos) en bereiden 
we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  

Ik sta op de grens, van vroeger en later. 

Voor mij een ruimte, die ik nog niet ken. 

  

Luiden van de klok 
  

Stilte  
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  

Waar je woont op deze wereld: 2   (melodie: Welk een vriend is onze Jezus)  
  

2 Waar je woont op deze wereld 

   tussen bloemen of beton 

   tussen twijfel, tussen hopen, 

   samen zoeken naar de bron. 

   Doe maar mee in deze viering, 

   Samen kerk-zijn ook dit jaar, 

   zo elkaar nu te ontmoeten 

   goed begin, met God ook daar. 

  

Groet en bemoediging 

V: De Eeuwige is met u 

 G: Ook met u is de Eeuwige 

V: Eeuwige, onze God, wij die u nooit gezien hebben 

 G: Zie ons hier staan 

V: Wij die van U gehoord hebben 

 G: Hoor Gij ons aan 

V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt 

 G: Wees onze hulp 

V: en dat Gij alles hebt gemaakt 

 G: maak alles nieuw 

V: En dat Gij aanwezig bent in elk nieuw begin 

 G: Wees ons begin 

V: En dat Gij 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. Amen  

  

Zingen: Waar je woont op deze wereld: 3  (melodie: Welk een vriend is onze Jezus)  
  

3 Waar je woont op deze wereld 

   tussen bloemen of beton 

   elk nieuw jaar is er nieuw leven, 

   elk nieuw jaar een nieuwe zon. 

   Elk nieuw jaar een nieuwe kans ook  

   elke dag op weg te gaan 

   en te zoeken naar het wonder: 

   trouw van God in ons bestaan.   (Gemeente gaat zitten) 
  

Inleiding op de dienst  

  

Gebed 

  

Zingen: Geschonken krijgen we: 1, 2 en 3 (ZW 56) 
  

1 Geschonken krijgen wij een zee van tijd.  2 De tijd ligt vóór ons met z'n eb en vloed: 

   Het jaar ligt als een brede kuststrook open    Bekende stromen en nieuwe getijden,  

   en nodigt ons haar stranden te belopen,     dagen van rouw, of uren van verblijden 

   het voetpad tussen nu en eeuwigheid.     en overal uw stem die ons ontmoet. 

  

3 Uw weidse ruimte nodigt mensen uit, 

   om voluit op hun toekomst aan te leven. 

   Moed om te zijn door moed om zich te geven. 

   Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw geluid.  

  

Lezen: Johannes 21: 15-19  

  

Luisteren: Het lied van Petrus (Stef Bos) 

  

Overdenking 

 

Zingen: NLB 973: 1, 2, 3 en 4  
  

1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,  2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

   te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,    te helpen wie geen helper had ontmoet:  

   en op te vangen wie zijn thuis verloor,    wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

   halleluja.        halleluja, 

  



3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,   4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

   om op te komen voor wie is verstomd,      gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

   voor wie gevangen zit of is gewond,      uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

   halleluja,         Halleluja! 

  

Berichte 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. 

  

Gebeden 

  

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 1 januari Ichthus.  
  

Zingen: Ga met ons op de weg die voor ons ligt: 1, 2 en 3 
  

1 Ga met ons op de weg die voor ons ligt.  2 De toekomst is voor ons nog onbekend. 

   Houd dagelijks ons oog en hart gericht     Laat daarin merken, God, dat U er bent 

   op U, op onze wereld, op elkaar;       en dat nooit iemand uit Uw zicht verdwijnt, 

   Leid met Uw liefde ons dit nieuwe jaar.     – dat wij voortdurend in Uw aandacht zijn. 

  

3 God, laat Uw goedheid merken in de tijd,  

   Uw kracht en liefde, Uw barmhartigheid. 

   Open ons voor de kansen die U schenkt,  

   en geef ons uitzicht op Uw Rijk dat wenkt. 

  

Zegen       Gemeente (zingt): 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. 


