
 

Liturgie zondag 15 januari 2023  9.00 uur 
Voorganger: Janneke de Valk-Boerma 
Organist: Harry Vink, fluit: Iena Pals 
 
Deze week is het de week van gebed voor eenheid. Wereldwijd wordt daarbij stil 
gestaan. Het thema is: ‘Doe goed, zoek recht. ‘ 
Vanochtend staan we daar ook bij stil. 
In de viering van zondag 22 januari wordt deze week afgesloten met een 
oecumenische viering in de Franciscuskerk, De Schanswal 2. 
Aanvang van de dienst is om 9.30 uur. Ook leden van Ichthus zijn van harte welkom. 
 

Als de voorganger en kerkenraad binnen zijn luisteren we naar orgelspel. 

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 67: 1 en 3 

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. 
 
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. 

 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige                                  
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 maand : NLB 973: 1, 2 en 3 
1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
   te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
   en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja. 
 
2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
   te helpen wie geen helper had ontmoet: 
   wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja, 
 



3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
   om op te komen voor wie is verstomd,  
   voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja, 
 

Kyriegebed 

Aansluitend zingen we Kyrielied”, NLB 301e, 3x 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 

Glorialied NLB 655: 1, 3 en 4 

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
   Hij laaft u heel uw leven lang 
   met water uit de harde steen. 
   Het is vol wonderen om u heen. 
 
3 Een lied van uw verwondering 
   dat nòg uw naam niet onderging, 
   maar weer opnieuw geboren is 
   uit water en uit duisternis. 
 
4 De hand van God doet in de tijd 
   tekenen van gerechtigheid. 
   De Geest des Heren vuurt ons aan 
   de heilige tekens te verstaan. 

Gebed om het licht van Gods Geest 

Schriftlezing: Psalm 1 

NLB 42: 1, 4 en 7 

1 Evenals een moede hinde 
   naar het klare water smacht, 
   schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
   die ik ademloos verwacht. 
   Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
   God van leven, God van licht. 
   Wanneer zal ik Hem weer loven, 
   juichend staan in zijn voorhoven? 
 
4 Zie, gekerkerd in verlangen, 
   balling ver van waar Gij woont, 
   houden bergen mij gevangen, 
   waar uw heerlijkheid niet troont. 
   Watervloed roept watervloed. 
   Aller diepten euvelmoed 
   heeft mij met geweld bedolven: 
   al uw baren, al uw golven! 
 
 
 



7 Hart, onrustig, vol van zorgen, 
   vleugellam geslagen ziel, 
   hoop op God en wees geborgen. 
   Hij verheft wie nederviel. 
   Eens verschijn ik voor de Heer, 
   vindt mijn ziel het danklied weer: 
   Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
   altijd aan de dood ontheven. 

Schriftlezing: Mattheus 5: 1-8 

Meditatie 

NLB 1000: 1, 2 en 5 

1 Wij zagen hoe het spoor van God 
   sporen van mensen kruiste. 
   Wij zagen licht, een vuur laait op, 
   feest voor armen in het duister. 
refrein: 
   Komt Hij terug op onze weg, 
   keert Hij verharde harten? 
   Wanneer komt Hij met licht en lef, 
   zaaigoed in onze handen? 
 
2 Wij zagen mensen teer en fier,  
   bloeien in steenwoestijnen. 
   Wij zagen hoe de schepping nieuw  
   gloort in vrede zonder einde.   Refrein…. 

5 Wij zagen God verloren staan,  
   zullen zijn kinderen komen?  
   Wij zagen Gods hart opengaan:  
   levend water, rijke stromen.    Refrein…. 

 

Dankgebed en voorbeden afgesloten door een stil gebed en een gezamenlijk 

gebeden Onze Vader 

 

Mededelingen  

De collectes zijn vandaag voor:                                       

Kerk in Actie (Ondersteuning Gemeenten-Goed uitgerust aan de slag) en 
PGEmmen. U kunt uw bijdrage overmaken op  rekeningnummer: NL15 RABO 0114 
5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. “collecte 15 januari “Ichthus” of 
via de Scipio app. 

Collecte van Kerk in Actie In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen 
actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot 
jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de 
Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk 
te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk online trainingen, e-learnings 
en webinars. Zoals de e-learning Beleid & Bestuur, die ambtsdragers helpt bij het 
opstellen van een inspirerend beleidsplan. Of de training Pastoraat, die deelnemers 



handvatten geeft voor het voeren van pastorale gesprekken. Zo zijn er online 
trainingen voor alle leden van de kerkenraad - voorzitter, scriba, ouderling, ouderling-
kerkrentmeester, diaken en jeugdambtsdrager. Met de trainingen vergroten werkers 
in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo kunnen ze 
toegerust aan de slag. Met uw bijdrage aan de collecte ontwikkelt de Protestantse 
Kerk nieuwe trainingen om ambtsdragers te ondersteunen in hun werk voor de 
plaatselijk gemeente. Van harte aanbevolen! 

Slotlied: NLB 991: 1, 4, 6 en 7 

1 De eersten zijn de laatsten, 
   wie nakomt gaat voorop, 
   zij moeten zich niet haasten, 
   die leven van de hoop. 
 
4 Het onderste komt boven, 
   de torens vallen om, 
   het woord is aan de doven, 
   de waarheid aan de droom. 
 
6 Zo hoog zijn Gods gedachten, 
   zij gaan de tijden door, 
   wie voor was blijft ten achter, 
   wie achterbleef gaat voor. 
 
7 Veracht dan niet de kleinen 
   en die verloren zijn, 
   want God noemt hen de zijnen 
   die laatgeboren zijn. 

Zegen 

De Levende zij voor jullie, om je de juiste weg te wijzen, 

Hij zij achter jullie, om je in de armen te sluiten en  

om je te beschermen tegen gevaar, 

De Levende zij onder jullie om je op te vangen wanneer je valt, 

Hij zij in jullie om je te troosten als je verdriet hebt, 

Hij zij rondom jullie als een beschermende muur, 

wanneer anderen over je heen vallen, 

De Eeuwige zij boven jullie om je te zegenen, 

Zo zegene God jullie vandaag, morgen en in der eeuwigheid, 

 

Gemeente zingt: Amen, Amen 

 

 

 

 

 


