
Orde van dienst voor zondag 1 november 2020:   Heb jij licht?    
  
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
  
„Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. 
Wie de ander liefheeft, blijft in het licht."   (1 Johannes 2: 9)  
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen/luisteren: Ps 98: 1 en 3 
  

1 Zing een nieuw lied voor God de Here,  3 Laat heel de aarde een loflied wezen, 
   want Hij bracht wonderen tot stand.     de psalmen gaan van mond tot mond. 
   Wij zien Hem heerlijk triomferen      De naam des Heren wordt geprezen, 
   met opgeheven rechterhand.      lofzangen gaan de wereld rond. 
   Zing voor de Heer, Hij openbaarde      Hosanna voor de grote koning, 
   bevrijdend heil en bindend recht      verhef, bazuin, uw stem van goud, 
   voor alle volkeren op aarde.      de Heer heeft onder ons zijn woning, 
   Hij doet zoals Hij heeft gezegd.     de Heer die bij ons intocht houdt. 
  
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 Heer, 
 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. 
     
Zingen/luisteren: Ps 98: 4 
  

4 Laat alle zeeën, alle landen 
   Hem prijzen met een blij geluid. 
   Rivieren klappen in de handen, 
   de bergen jubelen het uit. 
   Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
   Hij komt, o volken wees verblijd, 
   Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
   zijn heil en zijn gerechtigheid.      `    (gemeente gaat zitten) 
  
Welkom en inleiding  
  

Gebed om ontferming 
  
Luisteren (Glorialied): Ola Gjeilo, The Ground 
https://www.youtube.com/watch?v=DDYY57k2Qko 
  



De hemelen en de aarde zijn vol van uw glorie. 
Hosanna in de hoge. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
Lam Gods, die de zonden der wereld wegdraagt, geef ons vrede. 
  
Gebed om de Heilige Geest 
  

Lezen: Matteüs 25: 1 - 13  
  

Zingen/luisteren: NLB 598   
  

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
Overdenking 
  

Zingen/luisteren: NLB 518: 1, 5 en 7   
  

1 Hoe helder staat de morgenster, 
   en straalt mij tegen van zo ver, 
   de luister van mijn leven. 
   Kom tot mij, zoon van David, kom, 
   mijn Koning en mijn Bruidegom, 
   mijn hart wil ik U geven. 
   Lieflijk, / vriend'lijk, 
   schoon en heerlijk, / zo begeerlijk, 
   mild in 't geven, / stralend, vorstelijk verheven.   
  

5 Voor Gij de wereld hebt gemaakt, 
   heeft mij uw liefde aangeraakt, 
   mijn sterke held, mijn Vader. 
   Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit, 
   Hij is mijn liefste, ik zijn bruid, 
   ik treed Hem zingend nader. 
   Hij de / mijne, 
   die het leven / mij zal geven 
   hoog daarboven, / eeuwig zal mijn hart Hem loven. 
  

7 Hoe is Hij mij zo innig na, 
   de Alfa en de Omega, 
   mijn hart doet Hij ontbranden. 
   Hij zal mij tot zijn lof en prijs 
   opnemen in zijn paradijs, 
   dan klap ik in de handen. 
   Amen, amen, 
   kom mij troosten / allerschoonste, 
   mijn begeren, / toef niet langer, kom o Here. 
  
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader  
  

Inzameling gaven (1e: Kerk-in-Actie najaarszending / 2e: wijkkas) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v.  
Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 1 november Ichthus.  



 Slotlied:  NLB 751: 1, 2, 3, 4 en 5    
  

1 De Heer verschijnt te middernacht!  2 Want ook als niemand naar Hem vraagt 
   Nu is nog alles stil,        noch in zijn dag gelooft, 
   maar zalig hij die toch reeds wacht      zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
   en Hem begroeten wil.       Hij heeft het zelf beloofd. 
  
3 Wie waakt er als een trouwe knecht,  4 Zijn onze lampen wel gereed 
   zijn Meester toegedaan,       en branden ze wel goed, 
   dat als de Heer komt om zijn recht      zodat, als Christus binnentreedt, 
   hij voor Hem kan bestaan?       Hij waardig wordt begroet? 
  
5 De Heer verschijnt te middernacht! 
   Nu is nog alles stil... 
   zalig die toch geduldig wacht 
   en Hem begroeten wil. 
  

Zegen       Gemeente (zegt): Amen  
  


