
Orde van dienst voor zondag 28 november 2021  
 
Orde van dienst   
  

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar „Nun komm, der Heiden Heiland”  
(Bach cantate 61) en bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst. 
  

Kom nu, Heiland van de volken,  

als kind van de maagd bekend, 

over wie heel de wereld zich verwondert,  

dat God hem zo geboren laat worden. 
  

Luiden van de klok  
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 24: 1 en 2 
  

1 De aarde en haar volheid zijn  2 Wie is de mens die op zal gaan 

   des Heren koninklijk domein,     en voor Gods heilig aanschijn staan? 

   de wereld en die daarin wonen.     Wie mag de tempel binnentreden? 

   Het land rijst uit de oceaan,     Wie niet op loze wijsheid bouwt, 

   rivieren breken zich ruim baan     zijn hart en handen zuiver houdt 

   om Gods volmaakte macht te tonen.    van kwade trouw en valse eden. 

  

Groet en bemoediging 

V:  De Heer zij met u. 

 G: Ook met U zji 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  

  

Zingen: Ps 24: 3 en 4 

  

3 God is hem zegenrijk nabij,   4 Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, 

   in 't recht des Heren wandelt hij,     aloude deur, maak wijd uw boog, 

   de God des heils zal hem verblijden.    laat uw verheven koning binnen.  

   een nieuw geslacht gaat op in ’t licht   Wie is die vorst zo groot in eer,  

   en zoekt des Heren aangezicht,     die sterke held? Het is de Heer, 

   Jakob, het volk dat Hij zal leiden.     die alle macht kan overwinnen.     

 

Gemeente gaat zitten 

  

Welkom   

  



Aansteken van de kaars op eerste Advent: Wees waakzaam 

Dennengroen en kaarslicht; elke week één groene bol en kaarslicht erbij.   

Op U richt ik mijn geest, op U vertrouw ik, het licht daagt. 

  

Zingen:  NLB 464: 2 
  

2 Soms staat de hemel op een kier: 

   een bode van de Heer komt hier, 

   verrast ons met een blij bericht, 

   en zet de aarde in het licht! 

  

Inleiding op de dienst 

  

Zingen:  NLB 439: 1 en 2  
  

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. 

  

Gebeden  
  

Zingen: NLB 868: 1, 2 en 5  
  

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

   Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

   Kom allen saam, / psalmzing de heilige naam, 

   loof al wat ademt de Here. 

  

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

   heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

   Hij die u leidt, / zodat uw hart zich verblijdt, 

   Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

   christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

   Hart wees gerust, / Hij is uw licht en uw lust. 

   Alles wat ademt zegt: Amen. 

  

Lezen: Mattheüs 1: 18 - 25     

  



Zingen: NLB 441: 1 en 7  
  

1 Hoe zal ik U ontvangen,  7 Waarom u zorgen maken 

   wat wordt mijn eerste groet,    met vragen, dag en nacht, 

   U, ieders hartsverlangen,     hoe u Hem zult ontvangen 

   vervul ook mij met gloed.      met uw gebrek aan kracht? 

   O Jezus licht der wereld,     Hij komt, Hij komt met liefde, 

   verlicht mij dat ik weet,     wil zo graag bij u zijn! 

   waarmee ik u moet eren,     Want Hij weet van uw grieven, 

   u waardig welkom heet.     en Hij stilt al uw pijn. 
  

Overdenking: Jozef en de Engel   Stilte 
  

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! 
  
  

Bericht van overlijden   Zingen: 

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) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken op rekeningnummer   
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 28 november Ichthus.  
 
Zingen: NLB 473: 1 en 3  
  

1 Er is een roos ontloken   3 Die bloem van Gods behagen 

   uit barre wintergrond,      heeft, naar Jesaja sprak, 

   zoals er was gesproken      de winterkou verdragen 

   door der profeten mond.      als allerdorste tak. 

   En Davids oud geslacht      O roos als bloed zo rood, 

   is weer opnieuw gaan bloeien     God komt zijn volk bezoeken 

   in 't midden van de nacht.      in 't midden van de dood. 
  

Zegen      Gemeente (zingt): Amen 


