
Orde van dienst voor zondag 29 januari 2023  
 
Orde van dienst   
 

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
 
Jezus zegt: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want 

zij zullen kinderen van God genoemd worden.  

  

Luiden van de klok 
  

Stilte  
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 94: 1 

1 Verschijn in lichtglans, God der wrake! 

   Verhef U, dat uw toorn ontwake 

   over de trotsen en hun waan! 

   Wraak over hen die U weerstaan! 

   Gij rechter, die de wereld richt, 

   toon hun uw toornend aangezicht. 

  

Groet en bemoediging 

V: De Her zij met U. 

 G: Ook met u zij de Heer. 

V: Onze hulp is in de naam van de Here God, 

 G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: : Die trouw blijft tot in eeuwigheid, 

  G: en niet laat varen het werk van Zijn handen. 

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader,  de Zoon en de Heilige Geest.  

 G: Amen        

  

Zingen: Ps 94: 3 
  

3 Zie, Heer, hoe zij uw volk verdrukken, 

   uw erfdeel haast aan U ontrukken. 

   Zij slaan aan vreemden in uw land, 

   aan wees en weduwe de hand. 

   'God ziet het niet', zo klinkt hun spot, 

   'Hij merkt het toch niet, Jakobs God.'          (Gemeente gaat zitten) 

  

Vermaning 

  



Zingen: Ps 94: 11 
  

11 Maar God is mij een sterke veste, 

     Hij wendt het onrecht mij ten beste; 

     't komt op hun eigen hoofden neer. 

     Hij is mijn sterke tegenweer. 

     Ja, onze God en toeverlaat 

     verdelgt hen in hun eigen kwaad. 

  

Verootmoediging en schuldbelijdenis  

 

Zingen: NLB 944:1 
  

1 O Heer, verberg U niet voor mij, 

   wanneer ik mij verberg voor U. 

   Gij weet het, ik ben bang voor U, 

   ontwijk U en verlang naar U. 

   O ga niet aan mijn hart voorbij. 

  

Verkondiging van Gods genade  

  

Zingen: NLB 944:3 
  

3 Spreek zelf in mij het rechte woord. 

   Zo vaak ik woorden voor U vond, 

   heb ik mij in mijn woord vermomd. 

   Nu wacht ik tot Gij zelve komt 

   en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 

  

Gebed 
  

Lezen: Genesis 16: 1  
  

Zingen: NLB 758: 1 en 3 
  

1 Bij 't steken der bazuinen   3 Dit broze mensenleven, 

   gaat in een punt des tijds      verloren in de tijd,  

   over der wereld puinen      zal God een lichaam geven 

   Gods licht op, klaar en weids.     van onvergankelijkheid. 

   En die in Christus zijn      Dan is geheel geschied 

   ontmoeten blij elkander,      het woord van den beginne: 

   ontkomen aan de schijn,      het doodsrijk zinkt in 't niet; 

   geheel en al veranderd.      Gods rijk zal overwinnen. 
  

Overdenking  
  



Zingen: NLB 422: 1, 2 en 3  
  

1 Laat de woorden   2 Laat ons weten,    3 Laat ons hopen, 

   die we hoorden      nooit vergeten       biddend hopen, 

   klinken in het hart.      hoe u tot ons spreekt:      Dat de liefde wint.  

   Laat ze vruchten dragen     sterker dan de machten      Wil geloof ons geven 

   alle, alle dagen      zijn de zwakke krachten,      dat door zo te leven 

   door uw stille kracht.     vuur dat U ontsteekt      hier Gods rijk begint.   
  

Voorbeden en Onze Vader  

  

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 29 januari Ichthus.  
  

Zingen: NLB 518: 1 
  

1 Hoe helder staat de morgenster, 

   en straalt mij tegen van zo ver, 

   de luister van mijn leven. 

   Kom tot mij, zoon van David, kom, 

   mijn Koning en mijn Bruidegom, 

   mijn hart wil ik U geven. 

   Lieflijk, / vriend'lijk, 

   schoon en heerlijk, / zo begeerlijk, 

   mild in 't geven, / stralend, vorstelijk verheven. 

  

Zegen     Gemeente (zingt): Amen 
  
Zingen: NLB 425 
  

Vervuld van uw zegen / gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis / waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, / tezamen gezonden 
op weg in een wereld / die wacht op uw woord. 
Om daar in genade / uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep / in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, / om wie met ons leven 
uw zegen te brengen / die vrucht dragen zal. 
 
  


