
Orde van dienst voor zondag 5 februari 2023  
 
Oefenen: NLB302a 
  
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
  

Dit zegt de Heer: Zoek mij en leef! Laat het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd 

voortvloeiende beek.  

  

Luiden van de klok 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 280: 1-4 

1 De vreugde voert ons naar dit huis   2 Dit huis van hout en steen, dat lang 

   waar 't Woord aan ons geschiedt.      de stormen heeft doorstaan, 

   God roept zijn Naam over ons uit      waar nog de wolk gebeden hangt 

   en wekt in ons het lied.       van wie zijn voorgegaan, 

  

3 dit huis, dat alle sporen draagt   4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

   van wie maar mensen zijn,       de hemel open gaat, 

   de pijler die het alles schraagt,      waar Gij ons met uw engelen troost,  

   wilt Gij die voor ons zijn?       waar Gij U vinden laat? 

 

Groet en bemoediging 

V: De Heer 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 loslaat 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) 

  

Drempelgebed: wisselzang NLB 293 

voorzang: Hoor mijn stem, Heer, 

  hoor mij roepen: 

  Heer, ontferm U, geef mij antwoord! 

 

Refrein (allen):  

Hoor mijn stem, Heer, 

hoor mij roepen: 

Heer, ontferm U, geef mij antwoord! 

  

 



voorzang: Mijn hart herhaalt wat Gij mij zegt: 

  'Zoek dan het licht van mijn ogen!' 

  Zoeken zal ik, Heer, 

  het licht van uw ogen. 

  Houd uw gezicht voor mij niet verborgen. 

 

Refrein (allen): 

Hoor mijn stem, Heer, 

hoor mij roepen: 

Heer, ontferm U, geef mij antwoord! 

  

Inleiding 

  

Smeekgebed 

  

Zingen: NLB 1005: 1, 4 en 5  
  

1 Zoekend naar licht hier in het duister, 

   zoeken wij U, waarheid en kracht. 

   Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

   schijn in de donk're nacht.  refrein: Christus, ons licht 

       schijn door ons heen, schijn door het duister. 

       Christus, ons licht, 

       schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

  

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  

  zoekend naar warmte zijn velen koud.  

  Maak ons een huis van levende stenen,  

  schuilplaats door U gebouwd.   Refrein 

  

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

   voor zoveel leed, zoveel gemis. 

   Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  

   totdat uw rijk hier is.    Refrein 

  

Gebed bij de opening van de Bijbel 

  

Lezen: Marcus 1: 29-39 

  



Zingen: NLB 837 
  

1 Iedereen zoekt U, jong of oud,   2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 

   speurend langs allerlei wegen:      laten wij anderen bloeden, 

   kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd -     geven wij pijn en angsten door – 

   Meester, waar kom ik U tegen?      neem ons dan onder uw hoede. 

   Eens vindt U ons, bij dag of nacht,      Spreek uw genezend woord vol macht, 

   Moe van onszelf en zonder kracht,      dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

   dorstend naar liefde en zegen.      Spreek, dan keert alles ten goede. 
  

3 Heer, als ons denken U ontkent,   4 Koning, uw rijk is zo nabij – 

   kan ons de leegte benauwen.      open mijn ogen en oren! 

   Als onze hand uw schepping schendt,     Onrustig is mijn hart in mij, 

   wilt U ons dan nog vertrouwen?      totdat het nieuw wordt geboren. 

   Twijfel of hoogmoed, onverstand –     Daarom zoekt U elk mensenkind. 

   neem ons, uw mensen, bij de hand.     Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

   Laat ons uw schoonheid aanschouwen.     en steeds meer bij U zal horen. 

 

Verkondiging      Meditatief orgelspel 

  

Zingen: Lichtcredo (melodie: NLB 103c) 
  

1 Wij geloven in het leven,    2 Wij geloven in de woorden, 

   uit de duisternis ontwaakt.       ons door Jezus voorgedaan. 

   Wij geloven in de adem       Wij geloven in zijn voorbeeld 

   die ons wakker heeft gemaakt.      dat nog mensen op doet staan. 

   Ja, wij durven te geloven        Ja, wij durven te geloven  

   in het licht dat mensen raakt.      in het licht, ons voorgegaan. 

   

3 Wij geloven in de liefde    4 Wij geloven in een toekomst, 

   die verdeeldheid overwint.       die op vrede is gericht. 

   Wij geloven in de hemel       Wij geloven in de zoektocht 

   die op aarde dan begint.       naar dat stralend vergezicht. 

   Ja, wij durven te geloven       Ja, wij durven te geloven 

   in het licht dat ons verbindt.      in het niet te doven licht.  

  

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader  

  

Mededelingen 

  

Inzameling gaven (1e: KIA Werelddiconaat / 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 5 februari Ichthus.  
  

 



Zingen: NLB 849: 1, 2 en 3 
  

1 Zoek de wegen van de wijsheid   2 Luister naar de stem van wijsheid, 

   die de schepping dansend groet.      op de markt prijst zij haar waar. 

   Blijf haar volgen, schenk haar aandacht     Hoor het woord dat mens geworden  

   proef haar woorden, juist en goed.     ware goedheid openbaart. 

   Wijsheid baant het pad naar vrede,     Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 

   doet ons voor wat liefde doet.       vinden recht en trouw elkaar. 

  

3 Zuster wijsheid, kom en help ons, 

   voed wie nieuw geboren wordt. 

   Zielsvriendin en liefste naaste, 

   wek het heilig licht in ons. 

   Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, 

   om de aarde en om God. 

  

Zegen       Gemeente (zingt): Amen 

 


