
Orde voor de 
 
tweede zondag van de herfst 
 
op 26 september 2021 
 
 
in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur 
 
Voorganger: Ds. Leendert Jan Lingen 
M.m.v. Combo Emmauskerk en diverse gemeenteleden 
 
Startdienst met als thema: Van U is de toekomst! Kerk 2.0 
 
 
Combo speelt 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Lied/Psalm 42:1,6 
 
1.Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
6.Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 
Stilte 
 
V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V. De Heer zij met u  
G. Ook met u zij de Heer 
 
Zingen: Lied 195 Klein Gloria 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
Als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 



 
(we gaan weer zitten) 
 
Gebed 
 
Combo zingt en speelt Psalm 84 (Psalmen voor nu) 
 
Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 
Zo'n blijvende schreeuw om de levende God. 
Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
Bij u onder de pannen, God. 
Wonen bij u is een zegen, 
Zo'n blijvende kans om te zingen voor u. 
Gelukkig wie naar u 
Vol van verlangen op weg zijn, 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval, 
Gaan ze van zegen tot zegen, 
Naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij u 
Dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 
Dan binnen te zijn in een duistere tent. 
De HEER beveiligt ons, 
Eer en geluk zal hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. 
Wat hou ik van uw huis. 
 
Gemeente na corona: Lotte de Voogd van der Straaten en Jorien Andries  
 
Zingen: Lied 913 -wat de toekomst brenge moge (op melodie van the rose) 
 
1.Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!. 

2.Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. 



Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom. 

3.Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind. 

4.Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. 

 
Gebed 
 
Kindermoment + aansteken lantaarns 
 
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 
 
Lezing NT: Handelingen 2:41-47 
 
41  Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde 
het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 
42  Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 
43  De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen 
met ontzag. 
44  Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles 
gemeenschappelijk. 
45  Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die 
iets nodig hadden. 
46  Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood 
bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol 
vreugde. 
47  Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun 
aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. 
 
Zingen: Lied EL 371 (lied van een Canadese tiener die net tot geloof was gekomen) 
 
c 
1.Mijn Jezus, ik hou van U, 
Ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
Die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
Mijn Redder bent U; 
'K Heb van U gehouden, 
Maar nooit zoveel als nu. 
 
a 



2.Mijn Jezus, ik hou van U, 
Want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
Een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
Een doornenkroon voor U; 
'K Heb van U gehouden, 
Maar nooit zoveel als nu. 
 
c 
3.Ik zal van U houden 
In leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
Zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
Dan roep ik tot U: 
'K Heb van U gehouden, 
Maar nooit zoveel als nu. 
 
a 
4.Als ik in uw glorie, 
Uw eeuwigheid kom, 
Dan buig ik mij v¢¢r U, 
In uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
Zal 'k zingen voor U: 
'K Heb van U gehouden, 
Maar nooit zoveel als nu, 
Maar nooit zoveel als nu. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 1005:1,2,4,5 (coupletten door combo en refreinen door allen) 
 
1.Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
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 voor U gebouwd. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
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. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Kinderen komen terug 
 
 
Gebeden - Stil gebed  
 
Zingen: Lied 1006 
 
Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar een. 
 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn 
 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild 
 
en vergeef ons wat we fout doen 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander 
maar weer samen verder gaan 



 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar 
Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar 
 
Onze Vader, wij geloven 
dat u onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder 
Hier en nu en straks. Altijd 
Amen amen 
 
Collecte  (muziek en zang) 
 
Zingen: Lied EL 393  
 
C 
1.Wij gaan op weg met brandend hart, 
met een gebed bij elke stap; 
het lied van hoop klinkt door de landen, 
zingend van de nieuwe dag. 
 
C 
2.Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
brandt deze vlam, verlicht ons land; 
mensen wachten, harten smachten, 
naar een liefde die verwarmt. 
 
C   
refrein: 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden als een vuur. 
 
A 
3.De liefde roept, de waarheid spreekt, 
dat is de kracht waarmee wij gaan, 
om hen die vallen, hen die wank'len, 
op te vangen in uw Naam. 
A refrein tweemaal 
 
Zegen 
 
Combo speelt 
 
Koffie, thee, limonade 
Daarna programma tot uiterlijk 12.30 uur over gemeente na corona 
U, jij blijft toch wel? Ook online?! 
 



 
 


