
Orde van dienst voor zondag 20 december 2020      

 
 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek  „Just a simple love-song”  
(L. van Rooyen) en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  
Maria zei tot de engel: De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.   
  
Luiden van de klok   Stilte   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en luisteren: 
Joy to the world (instrumentaal) 
  

Jubel het uit. De Heer is hier; ontvang het koningskind! 
Als redder van de aarde geeft Hij het leven waarde. 
Dus hemel en aarde, zingt!  
  
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 Here God. 
 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 
  
Luisteren/zingen: NLB 442: 1, 2 en 3 
  

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.   2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
   Verlos mij van mijn bange pijn!      waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
   Zie, heel mijn hart staat voor U open     Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
   en wil, o Heer, uw tempel zijn.      mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
   O Gij, wien aarde en hemel zingen,     Blijf in uw liefde mij bewaren, 
   verkwik mij met uw heilige gloed.      waar om mij heen de wereld woedt. 
   Kom met uw zachte glans doordringen,     O, mocht ik uwe troost ervaren: 
   o zon van liefde, mijn gemoed!      doe intocht, Heer, in mijn gemoed!              
(gemeente gaat zitten) 
  

Welkom en inleiding op de dienst  
  

Aansteken adventskaarsen en luisteren naar: NLB 461: 1,2, 3 en 4 
  

Het thema is „De weg bereiden”. De lijnen ontmoeten elkaar en er is groen mos. Alle vier kaarsen 
branden nu.  
  

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

 



3 Het vuur van onze vreugde, 4 Wij wachten op de koning;  
   de gloed van ons gezang     zijn ster is al gezien. 
   zal niet meer kunnen doven    Vol vrede is de morgen 
   totdat Hij komt!      wanneer Hij komt! 
  

Gebed  
  

Luisteren/zingen: Haast u o mensenkind  (LdH 445): 1, 2 en 3 
  

1 Haast u, o mensenkind,  / want deuren zijn geteld. 
   De Vredevorst komt aan 't bewind / die 't recht van God herstelt. 
   De poort van Gods paleis  / gaat open wagenwijd; 
   de Zoon der liefd' aanvaardt de reis / door englen uitgeleid. 
 
2 O mens, versier uw huis / voor 't heilig Christuskind  
   dat nu zijn zware weg naar 't kruis / in Bethlehem begint. 
   Ja, roer verheugd de trom / om 't heilig reddingsplan  
   en bouw een zuiver heiligdom / waar 't kind in wonen kan! 
  
3 Geef Hem uw hart, o mens. / Geloof Hem en wordt rijk.  
   Kom, blijf niet langer aan de grens / van Jezus'koninkrijk. 
   Begroet Hem als uw Heer / met lichaam ziel gen geest  
   en heel uw leven neemt een keer. / Ja, haast u en vier feest! 
  
Lezen: 1 Samuël 16: 11 – 13 en Hebreeën  10: 36 - 37 
  
Overdenking: Wachten duurt lang   
  
Luisteren: Gouden beloften                        https://www.youtube.com/watch?v=4KAiL1QkNTY  
  
50 seconden stilte i.v.m. vluchtelingenactie 
  
Dankgebed en voorbede 
  
Mededelingen 
  
Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PKN missionair) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. Collecte 20 december Ichthus.  
  
Luisteren/zingen: Nuit liefde was dat Jezus kwam (LdH 41): 1, 2 en 3 
  

1 Uit liefde was 't dat Jezus kwam   2 In liefde sprak Gods Geest mij aan, 
   en alle zonden op zich nam.      ook ik mocht tot de Heiland gaan, 
   Hij is de Redder, 't godlijk Lam,      want ook voor mij heeft Hij voldaan. 
   in Hem schenkt God gena.       Prijs God, ik werd gered! 
   Met liefdekoorden trok God mij,      Met liefdekoorden trok God mij, 
   om Christus'wil vergaf Hij mij.      om Christus'wil vergaf Hij mij. 
   'k Werd uit de nacht tot licht gebracht.     'k Werd uit de nacht tot licht gebracht. 
   O, prijs zijn naam: Hij redde mij!      O, prijs zijn naam: Hij redde mij! 
  



3 Ik leef nu uit zijn heerlijkheid, 
   'k ben deelgenoot der heiligheid. 
    Hem kennen is puur zaligheid. 
   Prijs God, ik ben gered! 
   Met liefdekoorden trok God mij, 
   om Christus'wil vergaf Hij mij. 
   'k Werd uit de nacht tot licht gebracht. 
   O, prijs zijn naam: Hij redde mij! 
  
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. 
  

 


