
Orde van dienst voor zondag 29 november 2020      

 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek  en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
  

Jezus zegt: Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!       (Marcus 13: 33-37) 
  

Luiden van de klok     Stilte   
  

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

1 De vreugde voert ons naar dit huis   4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
   waar 't Woord aan ons geschiedt.      de hemel open gaat, 
   God roept zijn Naam over ons uit      waar Gij ons met uw engelen troost, 
   en wekt in ons het lied.       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 Eeuwige. 
 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: O God, zie ons aan met ogen vol warmte. 
 G: En doe ons weer leven met hart en ziel 
V: Laat ons o Heer uw liefde zien. 
 G: En geef ons uw heil. 
V: Leer ons de tekenen van uw Licht te verstaan. 
 G: En leer ons met aandacht en daadkracht te verlangen. Amen 
 

Luisteren/zingen: NLB 280: 5 en 6 
  

5 5 Onthul ons dan uw Aangezicht,   6 Vervul ons met een nieuw verstaan 
   uw Naam, die met ons gaat      van 't Woord, waarin Gij spreekt, 
   en heilig ons hier met uw licht,      en reik ons zelf als leeftocht aan 
   uw voorbedachte raad.     het Brood, dat Gij ons breekt.  
 

(gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst  
  
Aansteken eerste adventskaars en luisteren naar: NLB 461: 1 
  

1 Wij wachten op de koning 
   die ons de vrede brengt, 
   ontsteken onze lampen 
   totdat Hij komt! 
  
Gebed afgewisseld met:  God, u bent liefde, bron van het leven  
  

Luisteren/zingen: NLB 280: 2 en 3 
  

2 Dit huis van hout en steen, dat lang  3 dit huis, dat alle sporen draagt 
   de stormen heeft doorstaan,      van wie maar mensen zijn, 
   waar nog de wolk gebeden hangt      de pijler die het alles schraagt, 
   van wie zijn voorgegaan,       wilt Gij die voor ons zijn? 



 Lezen: Jesaja 63: 19b-64: 8 en Marcus 13: 24-33  
  
Luisteren/zingen: NLB 437: 1, 2 en 4  
  

1 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,  2 Dauwt, hemelen, schenkt u maatloos uit, 
   daal, Heiland, uit uw hemel neer.      daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
   Ruk open, rijt ze uit het slot,      Gij wolken, breekt in regens neer, 
   de hemeldeuren, Zoon van God.      regent de Heiland, Israëls Heer. 
  
4 Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost, 
   die wij verbeiden onverpoosd? 
   O daal toch uit uw hoog paleis 
   in ons verloren paradijs. 
  
Overdenking     
  
Luisteren/zingen: NLB 437: 3 en 5  
  

3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,  5 Gij klare zon, gij schone ster, 
   dat berg en dal van lente lacht.      door ons aanschouwd van eindloos ver, 
   O aarde, wek die roze rood,      o zon ga op, o zonneschijn,  
   ontspring, Heer, aan der aarde schoot.     laat ons niet in het donker zijn. 
  
50 seconden stilte i.v.m. vluchtelingenactie 
  

Gebeden 
  
Mededelingen 
  
Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: wijkkas) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. Collecte 29 november Ichthus.  
  
Luisteren/zingen: NLB 439: 1, 3 en 4 
  

1 Verwacht de komst des Heren,  3 Een hart dat wacht in ootmoed 
   o mens, bereid u voor:      is lieflijk voor de Heer, 
   reeds breekt in deze wereld     maar op een hart vol hoogmoed  
   het licht des hemels door.      ziet Hij in gramschap neer. 
   Nu komt de Vorst op aard,      Wie vraagt naar zijn gebod 
   die God zijn volk zou geven ;    en bidden blijft en waken, 
   ons heil, ons eigen leven      in hem wil woning maken 
   vraagt toegang tot ons hart.     het heil, de Zoon van God. 
  
4 O Jezus, maak mij arme 
   in deze heilige tijd 
   uit goedheid en erbarmen 
   zelf voor uw komst bereid. 
   Laat dit bestaan uw stal, 
   dit hart uw kribbe wezen, 
   opdat nu en na dezen 
   ik U lofzingen zal.  



 Zegen     Gemeente (zegt): Amen  
  
Luisteren/zingen (zegenlied): 
  

Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. 
  

Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 
  

 


