ORDE VAN DE DIENST IN DE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE EMMEN-OOST. 24 oktober 2021

Thema: Kijk eens goed in de spiegel
Voorganger: ds. Hetty Cohen Stuart - Fens

DIENST VAN HET SAMENKOMEN
Orgelspel
Kerkenraad komt binnen en gaat zitten-

Stilte (deze stilte kan op de orde van de dienst eventueel een invulling krijgen)
Ouderling van dienst en voorganger gaan naar voren, handdruk
Gemeente gaat staan

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
voorganger: Licht en vrede voor u, van God de Vader en van Jezus, de Heer.
gemeente: AMEN.
Aanvangslied Psalm 139: 1, 2 en 14Heer, die mij ziet zoals ik ben
-

Gemeente gaat zitten -

Inleidend woord
Thema: KIJKL EENS GOED IN DE SPIEGEL

Tien woorden als spiegel
God zegt:
Ik ben de Heer, jullie God.
Ik heb jullie vrij gemaakt uit een onvrij land.
1. Laat andere goden geen vat op je krijgen, maar houd je aan je Bevrijder.
2. Maak geen god van dingen die door mensen zijn gemaakt. Denk niet dat je God kunt
uitbeelden, want je weet niet precies hoe God is en hoe Hij eruit ziet.
3. Haal de Naam van God niet omlaag door die te gebruiken voor je eigen belang, of
voor dingen waar God niets mee te maken wil hebben.
4. Zes dagen in de week zijn er om te werken,
maar vier één dag in de week als Dag van God.

Op die dag mag iedereen aan zijn rust toekomen.
5. Houd je ouders in ere: zij hebben je het leven gegeven.
6. Je mag het leven van een ander niet onmogelijk maken: God gaf ook jou immers de
kans om te leven. Maak een ander niet dood en houd je verre van zinloos geweld.
7. Blijf trouw aan de mensen van wie je houdt,
wees zuinig op elkaar en op elkaars relaties.
8. Steel niet: ga zo met je eigen bezit en dat van een ander om, dat je niemand iets te kort
doet.
9. Praat zó over je medemens,
dat je hem of haar daarmee geen schade toebrengt.
10. Verlang niet te hebben wat een ander heeft:
wees tevreden met je eigen bestaan. Wees jezelf.
Gebed om ontferming
Iedere bede beantwoord met:
a:

Glorialied

Lied 704: Dank, dank nu allen God

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord
lezing de Boeken van de profeten 2 Koningen 4: 1 - 7
schriftlied Lied 973: 1, 2 en 3 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
epistelezing Jakobus 1: 19 – 27 Geloven is doen
schriftlied melodie Gezang 490 LvdK
1

Hier wordt een land gezocht waar wij gelijken zijn
niemand apart en geen kleuren die minder zijn.

2.

Hier wordt de tijd verhaast waar wij elkaar verstaan,
handen die wenken en ogen die open gaan.

3.

Hier wordt een Stem gehoord die nog niet klinken mag:
mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag.

4.

Hier staat een Tafel waarop ons wordt voorgedaan,
hoe wij genezen van heersen en misverstaan.

5.

Hier is het woord van Hem die ons geschapen heeft:
Waar is je broeder/zuster, de mens die jou nodig heeft?
uit: Liederen van een Basisgemeente, Jan van Opbergen

overdenking
orgelspel
lied bij de prediking 863: 1, 2, 4 en 6 Nu laat ons God de Here

DIENST VAN ONS ANTWOORD
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Mededelingen:
- bloemengroet
- de collectedoelen
- na de dienst wordt u allen uitgenodigd voor de koffie.
Inzameling van de gaven

HEENZENDING EN ZEGEN
-

de gemeente gaat staan –

slotlied Geef ons dat wij durven leven – melodie: Alle Menschen werden Brüder

3. Al wie sterk is zal zijn krachten lenen
aan een zwakker mens,

als wie slim is zal gedachten
schenken aan een toekomstwens.
En elk voetstuk zal verdwijnen,
zal gaan dienen als een tree
voor de armen en de kleinen
want zij tellen voortaan mee.
Uit: Liederen er bemoediging

v:
a:

heenzending en zegen
Amen - gezongen
uitleidend orgelspel

