
Liturgie zondag 22 januari 2023 – Ichthus 10.30 uur 
Voorganger ds. G. Kajim 

 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar: Pelgrimsgebed - Elbert Smelt & Rachel Rosier 

 

Vader God U ken my naam 

My binnegoed en buitestaan 

My grootpraat en my klein verdriet 

My vashou aan als wat verskiet. 

 

U ken my vrese en my hoop 

Die pad wat ek so kaalvoet loop 

Die pad het U lankal berei 

U maak die pad gelyk vir my. 

 

Alle pelgrims keer weer huistoe 

Elke swerwer kom weer tuis 

Ek verdwaal steeds op U grootpad 

Soekend na U boardinghuis. 

 

Moeder God U ken my waan 

My ego en my regopstaan 

Die drake waarteen ek bly veg 

U wys my altyd weer die weg. 

 

U het my met U lig geseën 

Die lig strooi ek op iedereen 

Net U weet hoe my toekoms lyk 

Ek het niks, U maak my ryk. 

 

Alle perlgrims keer weer huistoe 

Elke swerwer kom weer tuis 

Ek verdwaal steeds op U grootpad 

Soekend na U boardinghuis. 

 

Luiden van de klok  

Stilte 

 

Als de voorganger opstaat staan allen op en zingen: NLB 314: 1 en 2 

1 Here Jezus, om uw woord 
   zijn wij hier bijeen gekomen. 
   Laat in 't hart dat naar U hoort 
   uw genade binnenstromen. 
   Heilig ons, dat wij U geven 
   hart en ziel en heel ons leven. 
 
2 Ons gevoel en ons verstand 
   zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
   als uw Geest de nacht niet bant, 
   ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
   't Goede denken, doen en dichten 
   moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

 



Bemoediging en Groet 

Vg: De Heer zij met u 

Gem.: Ook met u zij de Heer 

Vg: Onze hulp is in de naam van de ENE,  

die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop 

vrij kunnen leven.  

Gem: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen.  

Vg: 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, 

Gem.: die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen. 

 

Zingen: NLB 314: 3 

 3 O Gij glans der heerlijkheid, 
   licht uit licht, uit God geboren, 
   maak ons voor uw heil bereid, 
   open hart en mond en oren, 
   dat ons bidden en ons zingen 
   tot de hemel door mag dringen.    (gem. gaat zitten) 
 

Inleiding op de dienst, met de inleidende video bij de Bijbelzondag, met als thema:  

“Over jou staat geschreven” 

 

Vraag 1 en 2 quiz 

1. Wat voor waarde heeft de Bijbel voor jou? 
*Ik ben nieuwsgierig, maar vind het lastig om te begrijpen wat ik lees 
*De Bijbel vertelt me verhalen over Jezus en laat me zien hoe ik Hem kan volgen 
*In de Bijbel vind ik antwoorden op mijn vragen 
*De Bijbel zet met aan het denken 
*De Bijbel staat vol praktische aanwijzingen en do’s en don’ts voor mijn dagelijks leven 
*De Bijbel helpt me op God te vertrouwen   
 
2. Voor mij is de Bijbel…. 
*Een interessant boek dat ik inmiddels aardig ken 
*Een boek dat mij in beweging brengt 
*Gods Woord waar ik helemaal enthousiast van word! 
*Een boek met mooie pareltjes die mij door de dag helpen 
*Een moeilijk boek waar ik wel benieuwd naar ben 
*Een boek vol wijsheden ook voor vandaag de dag 
 

Gebed 

Zingen: NLB 322: 1 en 2 

1 Die chaos schiep tot mensenland, 
   die mensen riep tot zinsverband, 
   Hij schreef, ons tot bescherming, 
   zijn handvest van ontferming, 
   Hij schreef ons vrij met eigen hand. 
   Schrift die mensen oorsprong schrijft. 
   Woord dat trouw blijft. 
 
2 Dat boek waarin getekend staan 
   gezichten, zielen, naam voor naam, 
   hun overslaande liefde, 
   hun overgaande liefde, 
   hun weeën die niet overgaan. 
   Schrift die mensendagen schrijft. 
   Licht dat aanblijft 



 

Vraag 3 en 4 quiz 

3. Wat voor boek lees je  het liefst? 
*Een inspirerend boek 
*Detective 
*Filosofische boek 
*Historische roman 
*Boek? Ik luister liever naar muziek 
*De Bijbel voor dummies 
 
4. In de kerk ervaar ik God het meest…. 
*In gesprek met anderen 
*Tijdens de muziek 
*Tijdens de zegen 
*tijdens een zorgvuldig opgebouwde preek 
*Tijdens een stil moment, waarin ik ruimte heb om m’n eigen gedachten te vormen 
*Door zelf een bijdrage te leveren 
 

Schriftlezing: Psalm 139: 1-24 en Matteüs 4: 12-22 

 

Zingen: NLB 313: 1, 2 en 5 

1 Een rijke schat van wijsheid 
   schonk God ons in zijn woord. 
   Hebt moed, gij die op reis zijt, 
   want daarmee kunt gij voort. 
   Gods woord is ons een licht, 
   en elk die in vertrouwen 
   daarnaar zijn leven richt, 
   die zal erin aanschouwen 
   des Heren aangezicht. 
 
2 God opent hart en oren, 
   opdat wij in geloof 
   zijn roepstem zouden horen, 
   voor andere stemmen doof. 
   Gods woord gordt mensen aan, 
   om zonder te versagen 
   het smalle pad te gaan 
   en stil het kruis te dragen 
   achter hun Heiland aan. 

 

5 O Gij die wilt ontmoeten 
   wie vragen naar uw wil, 
   zie hoe wij aan uw voeten 
   zitten en luisteren stil. 
   Geef dat tot U, o Heer, 
   't woord van uw welbehagen 
   niet ledig wederkeer', 
   maar dat het vrucht mag dragen, 
   uw grote naam ter eer. 

 

Overdenking 

 

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

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, 
 
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  
   gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  
   uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.  
   Halleluja! 

 

Vraag 5 en 6 quiz 

5. Ik ga op vakantie en neem mee….. 
*Een stapel boeken, maar ik kom er uiteindelijk nooit aan toe 
*Een schriftje om m’n eigen gedachten in te noteren, en verder goede wijn en lerkker eten 
*M’n gitaar natuurlijk 
*Een bijbels dagboek met persoonlijke meditaties 
*De tien bestsellers van dit moment. Benieuwd waar ik raakvlakken met m’n geloof ontdek 
*Dat ene dikke boek, dat nu al jaren in de kast staat. Eens kijken of ik er deze keer doorheen kom. 
 
6. Op welke manier zoek je naar nieuwe informatie? 
*Ik observeer goed en ga op zoek naar de grote verbanden 
*Ik stel vragen aan mensen in mijn omgeving 
*Ik leg allerlei onderzoeken naast elkaar en vorm dan mijn eigen mening 
*Ik ben meer geïnteresseerd in mensen dan in informatie 
*Dat gebeurt niet zo vaak. Ik weet waar ik voor sta, dat is voldoende 
*Soms pas te laat. Ik heb een beetje de neiging eerst in actie te komen en me dan pas goed te 
informeren. 
 

Dank- en voorbeden 

 

Vraag 7, 8, 9 en 10 quiz 

7. Bij moeilijke thema’s rondom het geloof 
*Weten mensen mij vaak te vinden – ik heb wel een antwoord 
*Probeer ik alles terug te brengen tot de kern waar het echt om draait 
*Weet ik niet zo goed wat ik ermee aan moet 
*Raadplaag ik zoveel mogelijk bronnen. Allereerst natuurlijk de Bijbel! 
*Ga ik in gebed 
*Vertrouw ik op mijn intuïtie en natuurlijk op God 
 
8. Waar lees je meestal de Bijbel? 
* Op een speciale plek in hui, waar ik er een kaarsje bij aansteek 
*Overal en nergens – ik heb hem in ieder geval altijd bij me 
*op m’n studeerkamer 
*Liefst op kring, daar kan ik meteen vragen stellen 
*Vroeger elke dag aan tafel en na het avondeten, nu nog maar zelden of nooit 
*Ik lees niet zo vaak – de basis heb ik wel in m’n hoofd zitten 
 
9. Als ik in de Bijbel ga lezen, dan…. 
*Gebruik ik een app of dagboek met een dagelijkse meditatie 
*Merk ik dat ik de teksten al te goed ken om verrast te worden 
*Ga ik eerst bidden 
*Doe ik dat het liefst op m’n computer waar ik vertalingen kan vergelijken en achtergrondinformatie    
kan opzoeken 



*Weet ik niet zo goed waar ik moet beginnen 
*Kom ik vaak bij de Psalmen uit 
 
10. Wat is je favoriete Bijbelverhaal (van vroeger)? 
*David en Goliat 
*Het verhaal over Jezus en de Samaritaanse vrouw 
*De uittocht uit Egypte 
*Het lied van Hanna 
*Het kerstverhaal 
*Het scheppingsverhaal 
 

 

Mededelingen 

De collectes zijn vandaag voor: Diaconie en PKN 
(Een kerk van betekenis) U kunt uw bijdrage 
overmaken op  rekeningnummer: NL15 RABO 0114 
5357 36 t.n.v.  Protestantse gemeente Emmen o.v.v. 
“collecte 22 januari “Ichthus” of via de Scipio app. 

 
Zingen: Rakelings Nabij lied 96 (Lied van 
verwondering): 1, 2 en 3 
1 Wij leven van verwondering,  
en uit een diep vermoeden, 
dat in en om ons leven heen,  
een hand ons wil behoeden, 
dat er een hart is dat ons draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God ons leidt ten goede 
 
2 Wij leven dwars door vragen heen,  
met tere zekerheden, 
dat ondanks voor- en tegenspraak,  
hier kwetsbaar wordt beleden, 
dat er een hand is die ons draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God deelt in ons heden. 
 
3 Wij leven het mysterie uit,  
de waarheid ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit,  
in ons een heel diep weten, 
weet dat een hand ons leven draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, 
die ons een God wil heten. 

 

Zegen 

 

Zingen: Iona II, 31 (2x, bij de tweede keer lopen we al zingend de kerk uit) 

1 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. 

 

Op de tafels bij het koffiedrinken ligt de vraag:  

Welke tekst heeft u in uw leven ervaren als voor u geschreven? 

 


