
Orde van dienst voor zondag 10 januari 2021      

 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek  (Lux Aurumque Eric Whitacre) 
en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  

Luiden van de klok   Stilte   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en luisteren: Psalm 100 (Israëlische stijl) 
  

Juich, alle volken, voor de Heer. 
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.  
Zing opgewekt met hart en stem. 
Kom met een vrolijk lied tot Hem. 
 

Juich, alle volken, voor de Heer. 
Juich voor de Heer 
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.  
Zing opgewekt met hart en stem. 
Met hart en stem 
Kom met een vrolijk lied tot Hem.   Refrein: Wij zijn het volk dat bij Hem hoort 
         Hij leidt ons als Zijn kudde voort 
         Wij zijn het volk dat bij Hem hoort 
Eén God is er, en dat is Hij.      Hij leidt ons als Zijn kudde voort  
Hij maakte ons, Hem dienen wij. 
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort 
Hij leidt ons als Zijn kudde voort.   Refrein 
 

Trek zingend in een blijde stoet  
Zijn voorhof in want Hij is goed 
Hef voor Zijn naam een loflied aan 
Zijn liefde blijft voorgoed bestaan   Refrein 
 

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 en 2 
  

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! 



 Welkom en inleiding op de dienst 
  
Luisteren/zingen: NLB 439: 1,2 en 3  
  

1 Verwacht de komst des Heren,  2 Bereid dan voor zijn voeten 
   o mens, bereid u voor:      de weg die Hij zal gaan; 
   reeds breekt in deze wereld     wilt gij uw Heer ontmoeten, 
   het licht des hemels door.      zo maak voor Hem ruim baan. 
   Nu komt de Vorst op aard,      Hij komt, - bekeer u nu, 
   die God zijn volk zou geven;     verhoog de dalen, effen 
   ons heil, ons eigen leven      de hoogten die zich heffen  
   vraagt toegang tot ons hart.     tussen uw Heer en u. 
  
3 Een hart dat wacht in ootmoed 
   is lieflijk voor de Heer, 
   maar op een hart vol hoogmoed 
   ziet Hij in gramschap neer. 
   Wie vraagt naar zijn gebod 
   en bidden blijft en waken, 
   in hem wil woning maken 
  het heil, de Zoon van God. 
  
Gebed  
  
Lezen: Jesaja 55:1-11 en Marcus 1: 1-11  
  

Luisteren/zingen: NLB 687: 1 en 3 
  

1 Wij leven van de wind   3 Wij teren op het woord, 
   die aanrukt uit den hoge      het brood van God gegeven, 
   en heel het huis vervult      dat mededeelzaam is 
   waar knieën zijn gebogen,      en kracht geeft en nieuw leven. 
   die doordringt in het hart,      Dus zeg en zing het voort, 
   in de verborgen hof,      geef uit met gulle hand 
   en uitbreekt in een lied      dit manna voor elk hart, 
   en opstijgt God ten lof.      dit voedsel voor elk land. 
  
Overdenking : Nabijheid   Stilte 
  
Luisteren/zingen: Nader mijn God, bij U: 1, 3 en 4 (JdH 456) 
  

1 Nader, mijn God, bij U zij steeds mijn bee, 
   zij ’t levenspad soms ruw, gaat Gij maar mee, 
   dan kent mijn ziele rust; mij van uw trouw bewust, 
   wacht ik aan  blijder kust, uw sabbatsvree. 
  
3 Wanneer voor mijn gezicht de ladder rijst, 
   die naar u, Bron van licht, mijn ziele wijst. 
  ‘k Zie dan in ’t bangst gevaar uw  heil'ge englenschaar, 
   die U,  Alzegenaar, al dienend prijst. 
  
 



4 En wenkt uw engl'enstoet eens opwaarts mij 
   in ’s hemels zonnegloed, verjongd en vrij, 
   ‘k juich dan op hoger toon bij 't naad'ren van uw troon; 
   ‘k ben eeuwig nu uw zoon en U nabij.                
  
Bericht van overlijden    Luisteren: 
  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer,  aan Hem behoren wij toe. 
  
Dankgebed en voorbede 
  
Mededelingen 
  
Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE) 
Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v. Collecte 10 januari Ichthus.  
  
Luisteren: Rescue (Lauren Daigle) 
  

  
Zegen      Gemeente (zegt): Amen  
 


