
Liturgie zondag 6 december 2020, 2e advent 
waarin we met elkaar brood en wijn delen 
       
Bij deze dienst: Het is de 2e zondag van advent. Een tijd van donker naar meer licht. 
We vieren avondmaal in de kerk en ook thuis.  
Voor wie de viering via de kerkomroep of beeld meemaakt:  
Wij nodigen u uit om zelf een stukje brood en wat wijn of (druiven)sap klaar te zetten, zodat als het 
tafelgebed is uitgesproken we samen brood en wijn kunnen delen. 
 
Als de kerkenraad binnen is luisteren we als voorbereiding op de dienst 
in stilte naar muziek uit de Russisch Orthodoxe  liturgie en kijken we naar een icoon  passend in deze 
advents tijd: Maria met het kind in haar buik  
https://www.youtube.com/watch?v=Hp89rPtYrfk&feature=youtu.be 

Luiden van de klok 
 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen/luisteren naar: 
GvL.103.c Hoe is Uw naam  https://www.youtube.com/watch?v=Qj5OwQE3-
Ag&list=PLYqPOtIC92JjmrPbgMIYrRZ15bSQduDAO&index=31 

1 Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God, 
 wij willen U zien. Geef ons vandaag een teken van liefde. 
2  Eeuwige God, wij willen U zien. Geef ons vandaag een teken van liefde. 
3  Want wat de hemel is voor de aarde, dat is uw liefde voor hen die geloven. 
4  Geef ons vandaag een teken van liefde. 
5 Gij, de vergeving van alle zonden, recht en gerechtigheid voor deze wereld. 
6  Gij, de vergeving van alle zonden, geef ons vandaag een teken van liefde. 
7 Gij ken ons toch, Gij zult niet vergeten, dat wij uw  mensen zijn, Gij, onze God. 
8  Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God,  wij willen U zien.  
Geef ons vandaag een teken van liefde 

 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige                                  
Allen:          Die hemel en aarde gemaakt heeft                          
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid                                            
Allen:          en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
voorganger:  Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop.  
                     Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt 
 
Inleidend woord  
Kyriegebed 

Daarom roepen wij U toe: NLB 463, 1, 2 en 3 (Stem en fluit) 
1 Licht in onze ogen, 
redder uit de nacht 
geldt uw mededogen 
nog wie U verwacht? 
 
2 Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 
 
Aansteken 2e adventskaars  

Thema: De weg bereiden 
Korte uitleg omtrent de schikking.  
Ordening van de steen tot een bijna rechte weg. Ook is er water toegevoegd, ter herinnering aan de 
doop. Er branden 2 kaarsen en er is een bijna uitlopende rechte tak. 
 

Lied 461 : 1 en 2 

 

3 Herder, wil behoeden, 
wie in 't duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
Licht, dat stralen zal! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hp89rPtYrfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qj5OwQE3-Ag&list=PLYqPOtIC92JjmrPbgMIYrRZ15bSQduDAO&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=Qj5OwQE3-Ag&list=PLYqPOtIC92JjmrPbgMIYrRZ15bSQduDAO&index=31


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! 
 

De Schriften                                                                                                                                                          
NLB 295 Wees hier aanwezig   
https://www.youtube.com/watch?v=Mx2xOVjyhVs&list=PLYqPOtIC92JjmrPbgMIYrRZ15bSQduDAO&i
ndex=3&t=17s 

Voorzang: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
  
1 Woord ons gegeven, God in ons midden, 
   toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
   Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
   Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.  
Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
2 Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
  Dat wij niet vallen terug in het stof. 
  Zend uw geest, dat wij worden herschapen.  refrein 
 
3 Dat wij U horen, dat wij U leven, 
   mensen voor mensen, alles voor allen. 
   Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
   Wek uw kracht en kom ons bevrijden.         refrein 
 
4 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
   Dat ik U horen mag met hart en ziel.           refrein 
  
Schriftlezing: 1 koningen 19: 3 – 9 

NLB.828 : 1 en 2 (Stem en fluit) 

1 Stem als een zee van mensen  
   om mij door mij heen. 
   Stem van die drenkeling,  
   van dat stuk wrakhout, 
   dat een mens blijkt  
   als hij mij aankijkt. 
 
2 Stem die mij roept: wie ben je,  
   mens waar is je broer? 
   Stem die mijn vliezen breekt  
   en mij bevrijdt, die 
   vuur uit steen slaat,  
   jij die mij ik maakt. 
 
Schriftlezing: Mattheüs 24: 29 - 35 

Meditatie 

Luisteren naar:  De nacht loopt ten einde,NLB 460  

https://www.youtube.com/watch?v=Mx2xOVjyhVs&list=PLYqPOtIC92JjmrPbgMIYrRZ15bSQduDAO&index=3&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Mx2xOVjyhVs&list=PLYqPOtIC92JjmrPbgMIYrRZ15bSQduDAO&index=3&t=17s


 
 
2 Tekens aan sterren, zon en maan, 
hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij 
want uw verlossing is nabij. 
Refrein: 
 
3 Wanneer de zee bespringt uw land 
en slaat u 't leven uit de hand, 
weet in uw angst en stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 
Refrein: 
 
4 Zie naar de boom, die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat; 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit. 
Refrein: 
 
5 Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
- zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft verstaat het wel. 
Dat twijgje heet: Emmanuel. 
Refrein: 
 
6 Die naam zal ons ten leven zijn. 
Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Opent uw poorten metterdaad 
dat uw Verlosser binnengaat. 
Refrein: 

Mededelingen  

Aandacht voor de collecte, de collectes zijn 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 6 december.                                                                                                       

 



Klaarmaken van de Tafel 

Nodiging 

Wij wensen elkaar de vrede van Christus 

Tafellied: Ik bied u dit brood  

https://www.youtube.com/watch?v=8FA9M40e3pA 

Ik bied u dit brood  
Ik bied U dit brood.  
't Is als gave niet groot.  
Neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand.  
Want in wijn en in brood, kom ik los van de dood,  
Reikt de hemel de aarde de hand.  
Heer, Heer, neem het aan.  
 
Neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand.  
Want in wijn en in brood, kom ik los van de dood, reikt de hemel de aarde de hand.  
 
Ik bied U de wijn, die een teken moet zijn van een nieuw en een eeuwig verbond.  
Waarin Gij hebt hersteld, wat door zondig geweld, ook in mij door het kwaad werd gewond. Heer, 
Heer, neem het aan.  
Neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand.  
Want in wijn en in brood, kom ik los van de dood, reikt de hemel de aarde de hand. 
 
Delen van het brood en de wijn 

Bericht van overlijden                                                                                                                            

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God, onze 
Heer. Aan Hem behoren wij toe. 

Gebeden 

Slotlied NLB 419, 1, 2  en 3, (stem en fluit) 
1 Wonen overal nergens thuis, 
   aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
   Vallende sterren, de schim van de maan, 
   mensen die opstaan en leven gaan, 
   mensen veel geluk. 
 
2 Wonen overal even thuis 
   handel en wandel en huis na huis 
   loven en bieden op waarheid en waan 
   wagen en winnen en verder gaan 
   mensen veel geluk. 
 
3 Wonen overal bijna thuis 
   aarde mijn hemel mijn vadershuis 
   stijgende sterren de lach van de maan 
   mensen die dromend een stem verstaan 
   mensen veel geluk. 

Zegen 

De Levende zegene en behoede U. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede 
Gemeente antwoordt met gesproken: Amen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8FA9M40e3pA

