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Orde van dienst 

Voorganger    : ds. Nobel uit Hoogeveen 
Ouderling van dienst : M. Ellen-Wessels 
Diakenen   : J. Bartelds en H. Broers 

Organist   : B. vd Klis 
Collecten   : 1e pastoraat, 2e kerk, uitgang onderhoud gebouwen 
Welkom   : fam. J. Bartelds 
 

Liturgie  

Lied voor de dienst: Lied 276: 1 en 2 
- Voorbereiding 

Intochtslied Ps. 84:1,4 
Bemoediging en groet 

Drempelgebed 
Lied Ps. 84:3,6 
Kyriëgebed, afgewisseld met Lied 368d 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Glorialied 838:1,2,3 

Onderricht Matt. 22:34-40 
Lied 320:1,2,3,4 
- het Woord 

Lied 324:1,2,3 
Lezing Matt. 21:28-31 

Lied: Van Harte 34:1,3 (melodie Psalm 139) 
 

Wij zijn de zoekers naar de zin   Ondanks ons zoeken, houdt Hij vast. 
van wat hier eind is, of begin.   Hij draagt in moeite onze last. 
Wij tasten horizonten af,    Hij wijst een weg voor wie niet ziet, 
bevragen woorden die men gaf,  Hij leert na zwijgen ons het lied 
verlangend naar wat zekerheden,  van levensmoed en diep vertrouwen. 
die doel en daad zijn hier beneden.  Hij is de rots waarop wij bouwen. 

 
Prediking 
Lied 534 

- Gebeden en gaven 
‘?’ 

Gebeden  
Gaven 
Slotlied: Zingenderwijs 49 (melodie Lied 868) 

 
Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. 
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar. 
Liefde verlicht dan je schreden. 
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Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. 
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 
Geen hongersnood: Wij delen samen ons brood. 
Er zal genoeg zijn voor velen. 
 
Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. 
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. 
Als wij dat doen, blijft onderweg ’t visioen. 
Liefde en warmte uitstralen. 

 

Zegen, Lied 415:3 
 

Na de dienst is er koffie of thee in het gebouw achter de kerk, U bent daarbij van harte uitgenodigd. 

 
   
Bloemen 

Het tweede boeket bloemen van zondag 12 januari is als groet van de gemeente 

naar mevr. Assen, Roer 50, gebracht. 
 
Kerkdiensten 

26 januari   : drs. E. Akkerman 
Ouderling van dienst : D. de Jong 
Diakenen   : J. Bartelds en H. Broers 

Organist   : G. Fictorie-Smeman 
Collecten   : 1e ZWO, 2e kerk, uitgang onderhoud gebouwen 

Welkom   : Fam. W. Dorst 
 

Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJBELSTUDIE 
Op dinsdag 11 februari is er in Emmen de eerste studieavond in een serie van drie met ds. 

Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: 
Jezus, Jozef en Israël. De andere avonden zijn op dinsdag 10 maart en 14 april. De bijeenkom-
sten vinden plaats in de Kapel, Kapelstraat 63 in Emmen. De aanvang is om 20.00 uur, toegang 

is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël. 
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