
Orde van dienst voor zondag 3 januari 2021      

 
 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek  (Dichter bij de kern - Stef Bos) 

en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 

Toen de magiërs de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en 
vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. 
  
Luiden van de klok   Stilte   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en luisteren/zingen: NLB 985: 1 en 2  
  

1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven  2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
   boven ons mensen: de naam van God de Heer!    zonnen en manen en heel het firmament! 
   Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,    Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
   mensen beneden zingen U ter eer.      machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
  

Groet en bemoediging 
  
Luisteren/zingen: NLB 985: 3 
  

3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,  
   bloemen en bomen en al wat adem heeft!  
   Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,  
   eerste en laatste, U dankt al wat leeft! 
  
Inleiding op de dienst 
  
Luisteren: Alles heeft zijn tijd  
 
Gebed  
  
Luisteren/zingen: Waar je woont op deze wereld: 1, 2 en 3  (melodie: Welk een vriend is onze Jezus) 
  

1 Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton 
   elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon. 
   Elke dag een nieuwe kans toch, om opnieuw op weg te gaan 
   en te zoeken naar het wonder van de Heer in ons bestaan. 
  

2 Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton, 
   tussen haat of tussen liefde, elke dag is er een zon, 
   elke dag een nieuwe kans ook, ’t woord van Christus te verstaan, 
   door de ogen van een ander, kijkt de Heer ons steeds weer aan. 
  

3 Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton, 
   tussen twijfel, tussen hope, elke dag is er een zon. 
   Elke dag een nieuwe kans toch, samen weer op weg te gaan, 
   samen werken in zijn liefde, samen werken in zijn naam. 
  

Lezen: Jona 2: 3-10 en Matteüs 2: 1-12 
  



Luisteren/zingen: Uw ster heeft onrust gezaaid: 1, 2, 3 en 4  (A. Bronswijk, Van Harte 88 )  
   

1 Uw ster heeft onrust ingezaaid,   2 De zieners zijn op weg gegaan.   
   een vonk, tot vuren opgelaaid        Vermoedend hebben zij verstaan 
   in heimwee naar dat ander land      hoe heil en heelheid, aardewijd, 
   waar leven leeft van zinsverband.      het doel is waarheen God ons leidt. 
  

3 Zo mogen wij ster-volgers zijn,   4 Het licht is hij, die in Gods naam 
   als pelgrims door de tijdswoestijn.      als morgenster is opgegaan. 
   In hart en ziel intens geraakt      Zijn woord en naam is, nooit verwaaid, 
   door licht wat mensen mensen maakt.     als weg én doel ons ingezaaid. 
  
Overweging 
  

Luisteren/zingen: Ga met ons de weg op die voor ons ligt 
  

1 Ga met ons op de weg die voor ons ligt.  2 De toekomst is voor ons nog onbekend. 
   Houd dagelijks ons oog en hart gericht     Laat daarin merken, God, dat U er bent 
   op U, op onze wereld, op elkaar;       en dat nooit iemand uit Uw zicht verdwijnt, 
   Leid met Uw liefde ons dit nieuwe jaar.     – dat wij voortdurend in Uw aandacht zijn. 
  

3 God, laat Uw goedheid merken in de tijd,  
   Uw kracht en liefde, Uw barmhartigheid. 
   Open ons voor de kansen die U schenkt,  
   en geef ons uitzicht op Uw Rijk dat wenkt. 
  

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 3 januari Ichthus.  
  

Luisteren/zingen: Zoek de stilte, vindt de ruimte: 1, 2 en 3   (Liefste lied van overzee 2: 65) 
  

1 Zoek de stilte, vind de ruimte         2 Stilte vraagt om ons vertrouwen, 
   in ons overvol bestaan,       koelt de hitte, remt de tred. 
   waar de hoop een plaats kan vinden,     God, de stilte die ons aanspreekt, 
   wij bevrijd naar binnen gaan:      kent ons wezen, raakt de kern. 
   wis de chaos en de wirwar,      Hij schept ruimte in ons denken, 
   wis de ogen, om te zien       schaduw die de zon laat zien, 
   wat van waarde is en kostbaar,      schenkt ons moed waar wij te klein zijn, 
   wat tot onze vrede dient.       geeft geloven doel en zin.  
  

3 Laten wij in zijn Geest voorgaan 
   open voor elkaars verdriet,  
   angsten uit ons leven bannen,  
   want de ruimte moet gevierd:  
   ruimte voor de diepste dromen,  
   ruimte voor zorgvuldigheid,  
   ruimte die wij kunnen delen,  
   ruimte waar de Geest geleidt! 



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. 
 

 


