
Liturgie zondag 13 december Ichthus  
Mmv Iena Pals en Gerriëtta Jongsma 

 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we als voorbereiding op de dienst naar 
muziek. 
 

Luiden van de klok 

Stilte 

 

We luisteren naar Psalm 85: 1 en 3 

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
   in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
   De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
   Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
   Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
   Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
   God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
   en doe uw toorn niet over ons bestaan. 
 
3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
   Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
   het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
   het recht de vrede met een kus begroet; 
   de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
   het recht dat uit de hemel nederziet. 
   De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
   de Here die ons zegent met zijn goed. 

 

Bemoediging en groet 

Vg: De Heer zij met U         

A: Ook met U zij de Heer 

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Vg: O God, zie ons aan met ogen vol warmte 

A: En doe ons weer leven met hart en ziel 

Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien 

A: En geef ons uw heil 

Vg: Leer ons de tekenen van uw Licht te verstaan 

A: En leer ons met aandacht te verlangen en vrolijk te zijn. Amen 

 

We luisteren naar Psalm 85: 4 

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
   liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
   Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
   zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

 

Inleiding op de dienst  

 

Aansteken van de derde adventskaars, we luisteren naar: NLB 461: 1, 2 en 3 

1 Wij wachten op de koning 
   die ons de vrede brengt, 
   ontsteken onze lampen 
   totdat Hij komt! 
 
2 Vier kaarsen zullen branden. 
   Het licht groeit vlam voor vlam. 



   Het houdt de nacht gevangen 
   totdat Hij komt! 
 
3 Het vuur van onze vreugde, 
   de gloed van ons gezang 
   zal niet meer kunnen doven 
   totdat Hij komt! 

 

Gebed met enkele malen gezongen: NLB 299d: 

Heer, ontferm u over ons, Christus ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons  

 

We kijken en luisteren naar Damascus & Kinga Bán - Licht 

Via: Damascus & Kinga Bán - Het Licht (lyric video) - YouTube  

 

Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25 en Johannes 3: 22-30 

 
We luisteren naar: NLB 462: 1 en 2 

1 Zal er ooit een dag van vrede, 
   zal er ooit bevrijding zijn 
   voor wie worden doodgezwegen 
   levenslang gebroken zijn? 
  
2 Zal er ooit een blijvend heden 
   vol van goede vrede zijn 
   waar geen pijn meer wordt geleden: 
   en het leven nieuw zal zijn? 
 
Overdenking  

 
We luisteren naar: Mary did you know…..Pentatonix 

Maria, wist jij het? 

Dat jouw kleine jongen eens over water zou lopen? 

Maria, wist jij het? 

Dat jouw kleine jongen onze zonen en dochters zou redden 

Wist jij het, 

Dat jouw kleine jongen was gekomen om jou te vernieuwen? 

En dat het kind dat jij baarde, jou nieuw leven zou geven? 

Maria, wist jij het, 

dat jouw kleine jongen de blinden weer zou laten zien? 

Maria, wist jij het, 

dat jouw kleine jongen een storm zou doen liggen met zijn hand? 

Wist jij het? 

dat jouw kleine jongen liep waar de engelen liepen? 

En dat, wanneer je jouw kleine jongen kuste,  

 je het aangezicht van God kuste? 

O Maria, wist jij het? 

De blinden zullen zien, de doven horen, 

De doden zullen weer leven, de lammen huppelen, 

De stommen zullen spreken de lof van het Lam. 

O Maria, wist jij het, 

dat jouw kleine jongen de Heer is van de hele Schepping? 

Maria, wist jij het, 

dat jouw kleine jongen eens zal heersen over de landen? 

Wist jij het, 

dat jouw kleine jongen het hemelse lam is? 

https://www.youtube.com/watch?v=GiHZ9v1F-3E


En dat het slapende kind dat je vasthoudt, ‘Ik zal er zijn’ is? 

O Maria, wist jij het?  

 

Luisteren:  NLB 462: 4 en 6 

4 Zie de sterren aan de hemel 
   waar het duister van de nacht 
   door hun schijnsel wordt verdreven 
   tot een nieuwe dag die lacht. 
 
6 Zoals sterren mensen melden 
   dat geen nacht te donker is 
   zal een kind ons komen redden 
   dat het licht der wereld is. 

 

50 seconden stilte i.v.m. vluchtelingenactie 

Rechtvaardige God, 

Volken zijn op drift. 

Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun kinderen.   

Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons overspoeld en machteloos.   

Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden. 

Maar we voelen de pijn en angst. 

We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin. 

Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken.  

Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood.  Amen 

 

Gebeden 

 

Mededelingen, aandacht voor collecte 

Aandacht voor de collecte: voor diaconie en PGEmmen.                                                                               
Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op 
rekeningnummer: NL15RABO0114535736  t.n.v. Protestantse gemeente Emmen, o.v.v. collecte 
Ichthus 13 december.                                                                                                       

 We luisteren naar NLB 444: 1, 2, 3 en 5 
1 Nu daagt het in het oosten, 
   het licht schijnt overal: 
   Hij komt de volken troosten, 
   die eeuwig heersen zal. 
 
2 De duisternis gaat wijken 
   van de eeuwenlange nacht. 
   Een nieuwe dag gaat prijken 
   met ongekende pracht. 
 
3 Zij, die gebonden zaten 
   in schaduw van de dood, 
   van God en mens verlaten - 
   begroeten 't morgenrood. 
 
5 Reeds daagt het in het oosten, 
   het licht schijnt overal: 
   Hij komt de volken troosten, 
   die eeuwig heersen zal. 

 

Zegen 

 

We luisteren naar zegenlied Iona1   

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. 

 


