
Orde van dienst voor zondag 8 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. 
  

Een stroom van glorie is de Schrift, een zee van troost en zegen. 

Ik vind er kracht, ik vind er licht, ik kom god zelf er tegen. 

  

Luiden van de klok 
  

Stilte  
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 973 

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! 

 

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       (Gemeente gaat zitten) 
  

Zingen: NLB 138: 1, 2, 3 en 4 
  

1 U loof ik, Heer, met hart en ziel,   2 Ten dage dat ik riep hebt Gij 

   in eerbied kniel / ik voor U neder.      gehoord naar mij / en kracht gegeven. 

   Ja, in de tegenwoordigheid       Als ik welhaast ten offer viel, 

   der goden wijd / ik U mijn beden.      hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 

   Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft     Al wat op aarde macht bezit, 

   hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.      eenmaal aanbidt / het U, o Here! 

   Gij zult, o Here, wijd en zijd       Als Gij hun 't woord van uw verbond 

   uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.     met eigen mond / hebt willen leren. 

  



3 Dan zingen zij, in God verblijd,   4 Als ik, omringd door tegenspoed, 

   aan Hem gewijd, / van 's Heren wegen.     bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 

   Groot is des Heren heerlijkheid,      Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 

   zijn majesteit / ten top gestegen.      uw rechterhand / zal redding geven. 

   Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,      De Heer is zo getrouw als sterk, 

   op hen het oog / die nederig knielen.     Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 

   Maar ziet van ver met gramschap aan     Verlaat niet wat uw hand begon, 

   de eigenwaan / van trotse zielen.      o levensbron, / wil bijstand zenden. 
  

Inleiding op de dienst  
  

Gebed om Gods ontferming 
  

Zingen: ‘k Lees vol ontzag het machtig woord (LdH 183): 1, 2 en 3 
  

1 'k Lees vol ontzag het machtig woord: 

   'Kom, laat Ons mensen maken!', 

   want daardoor kon mijn eeuwigheid 

   uit die van God ontwaken. 

   En als 't alleen die rijkdom was 

   waaraan 'k mijn ziel kon laven, 

   een feest zou 't zijn 

   uit 't heilig Boek die daag'lijks op te graven. Refrein: Een stroom van glorie is de Schrift, 

         een zee van troost en zegen; 

         ik vind er kracht, ik vind er licht, 

         ik kom God zelf er tegen. 
  

2 Daar staat: 'Kom Lazarus, kom uit!'  3 'Ik, Alpha ben de Omega!', 

   En 'k juich om 't heerlijk teken      komt 't Woord mij openbaren 

   dat Jezus Christus in zijn rijk      en vol verwachting mag mijn ziel 

   de barre dood zal breken.       naar de vervulling staren. 

   En als 't dit éne wonder was      En duizendvoudig is de Schrift 

   dat 'k zwart op wit kon lezen,      een bron van hoop en leven; 

   het Boek zou levenslang       zijn liefde en mijn zaligheid 

   voor mij het Boek der boeken wezen.     heeft God erin geschreven. 

   Refrein          Refrein 
  

Lezen: Genesis 1 : 1-15  en  Johannes 1:1-5  
  

Zingen: NLB 314: 1, 2 en 3 
  

1 Here Jezus, om uw woord    2 Ons gevoel en ons verstand 

   zijn wij hier bijeen gekomen.      zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

   Laat in 't hart dat naar U hoort      als uw Geest de nacht niet bant, 

   uw genade binnenstromen.      ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

   Heilig ons, dat wij U geven       't Goede denken, doen en dichten 

   hart en ziel en heel ons leven.      moet Gij zelf in ons verrichten. 



  

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. 
  

Overdenking: Onze woorden en zijn Woord  

  

Zingen: NLB 119a: 1, 2, 3 en 4  
  

1 Uw Woord omvat mijn leven   2 Op U laat ik mij voorstaan, 

   en tilt het aan het licht.       ik ben aan U gehecht. 

   Hebt Gij zo door uw spreken      Waar Gij betrouwbaar voorgaat 

   niet alles opgericht?       ontvouwt zich weer een weg. 

   Uw Woord zet mij op vaste grond      De paden die ik zelf bedacht 

   en vult met louter leven       zijn doelloos doodgelopen. 

   de woorden in mijn mond.       Zij voerden in de nacht. 
 

3 Uw woorden te herhalen    4 God, laat mij nooit verliezen 

   is honing in mijn mond.       de vreugde om uw woord, 

   Mij raakt niet meer het smalen      de moed mijn weg te kiezen 

   dat ik mij aan U bond.       waar ik uw voetstap hoor. 

   Ik weet dat zwerven bitter smaakt,     En overtuig mij dag aan dag 

   maar heel mijn zoekend leven -      dat Gij mij hebt geroepen, 

   Gij hebt het zoet gemaakt.       ja, dat ik leven mag! 

  

Dankgebed en voorbede  
  

Mededelingen 
  

Inzameling gaven (1e: De Helpende Hand / 2e: wijkkas) 
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 8 januari Ichthus.  
  

Zingen: NLB 981: 1, 2, 3, 4 en 5 
  

1 Zolang er mensen zijn op aarde,   2 Zolang de mensen woorden spreken, 

   zolang de aarde vruchten geeft,      zolang wij voor elkaar bestaan, 

   zolang zijt Gij ons aller Vader,      zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

   wij danken U voor al wat leeft.      wij danken U in Jezus' naam. 

 

 3 Gij voedt de vogels in de bomen,   4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

   Gij kleedt de bloemen op het veld,      Gij redt de wereld van de dood. 

   o Heer, Gij zijt mijn onderkomen      Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

   en al mijn dagen zijn geteld.      zijn lichaam is het levend brood. 



  

5 Daarom moet alles U aanbidden, 

   uw liefde heeft het voortgebracht, 

   Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

   o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

  

Zegen     Gemeente (zingt): Amen 
  

Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). Iedereen van harte welkom 
  

  

  


