
Orde van dienst voor zondag 2 januari 2022  
 
Orde van dienst   
  

Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar Psalm 80 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 zingen:  

Wij zoeken hier uw aangezicht: 1, 7, 8 en 9 (Tussentijds 9)  
  

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 

    God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
  

7 Doorbreek de ban van ons gemis 

    Met licht dat niet te doven is. Kyrië eleison! 
  

8 Gij roept ons met een nieuwe naam 

   uit dit genadeloos bestaan: Kyrie eleison! 
  

9 Verschijn ons als de dageraad, 

   Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison!  
  

Groet en bemoediging 

V: De Heer zij met u. 

 G: Ook met U zij de Heer! 

V: Deze eerste zondag in het nieuwe jaar, zijn wij hier samen in de 

     naam van de Heer die ons bemoedigen wil en van wie wij  onze 

           hulp mogen verwachten   

 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Gezegend de Heer, die onder ons is komen wonen als zijn zoon,   

     Jezus Christus: Het Licht der Wereld 

 G:  Dat wij mogen leven in uw licht! 

V: U die de weg van uw Zoon hebt bekroond met uw liefde: 

 G:  Dat wij mogen leven in uw licht! 

V: Samen met U en uw Zoon, Immanuël, „God met ons” 

    G:  Dat wij mogen leven in uw licht! 



V: Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld. Van God, de 

     Vader, die achter ons staat. Van Jezus, de Zoon, die met ons 

     gaat, door de Heilige Geest, die ook dit jaar inspirerend in ons  

     wil werken en ons wil troosten.  

 G: Amen      (Gemeente gaat zitten) 
  

Drempelgebed 

  

Zingen: NLB 283:  1, 3, 4 en 5 
  

1 In de veelheid van geluiden,  3 Want wij mensen op de aarde 

   in het stormen van de tijd,      raken van het duister moe. 

   zoeken wij het zachte suizen     Als uw hart ons niet bewaarde 

   van het woord dat ons verblijdt.     sliepen wij ten dode toe. 

  

4 Laat uw dauw van vrede dalen  5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 

   in de voren van de tijd.      al uw liefde ons besteedt, 

   Vat ons samen in de stralen     zingend zullen wij U roemen 

   van uw goedertierenheid.      en dit huis juicht met ons mee 

 

Kyriëgebed  

  

Zingen:  Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL  357: 1, 3 en 5)  
  

1 Vreugde, vreugde, louter vreugde  3 Duizend lichten, duizend kleuren 

   is bij U van eeuwigheid,      zijn de weerglans van uw pracht;  

   Schepper, die ‘t heelal verheugde,     daarmee wilt Gij mensen beuren  

   Bron van eeuw’ge vreugde zijt.     uit hun zorgen, uit hun nacht.  

   Gij, die woont in licht en luister,     Op een zee van licht en zangen 

   drijft de schaduwen uiteen.     voert Gij ons tot U omhoog. 

   Hij, die zoekend doolt in ‘t duister,     Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 

   vindt het licht bij U alleen.      doof niet voor uw licht ons oog. 
  

5 Open nu ook onze ogen 

   voor het ware vreugdelicht, 

   opdat wij uw naam verhogen, 

   juichend voor uw aangezicht, 

   want in Christus komt Gij nader 

   hem, die onder zonde zucht. 

   Ieder wil Gij zijn een Vader, 

   Gebed om de opening van het woord  

  

Lezen: Jesaja 60: 1-6  



Zingen: NLB 459 444: 1, 2, 3, 4 en 5  
  

1 Nu daagt het in het oosten,  2 De duisternis gaat wijken 

   het licht schijnt overal:      van de eeuwenlange nacht. 

   Hij komt de volken troosten,     Een nieuwe dag gaat prijken 

   die eeuwig heersen zal.       met ongekende pracht. 

  

3 Zij, die gebonden zaten   4 De zonne, voor wier stralen 

   in schaduw van de dood,      het nachtelijk duister zwicht, 

   van God en mens verlaten -     en die zal zegepralen, 

   begroeten 't morgenrood.      is Christus, 't eeuwig licht! 

  

5 Reeds daagt het in het oosten, 

   het licht schijnt overal: 

   Hij komt de volken troosten, 

   die eeuwig heersen zal. 

  

Lezen: Mattheüs 12: 1 -12  

  

Zingen: NLB 476: 1, 3 en 4  
  

1 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 

   Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

   Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

   Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.   Kyrieleis. 

  

3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

   dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 

   'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 

   Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'   Kyrieleis. 

  

4 Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land, 

   zij zochten onze Here met offerand'. 

   Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 

   te eren van dat kinde, dat alle ding behoud.   Kyrieleis.  

  

Overdenking     Stilte 
  



Zingen: NLB 503: 1, 2 en 3  
  

1 Wij staan aan een kribbe,  2 Wij lezen Gods wezen 3 Hoe diep ook het duister 

   aanschouwen de bron.  in het Kind dat hier ligt.    waarin Hij verschijnt, 

   De oorsprong der schepping,  De nacht geeft Zijn liefde    Zijn ster aan de hemel 

   de rijzende zon:   een helder gezicht:     heeft alles omlijnd. 

   dit leven zal stralen,   dit Kind, dat ontvlamt     Hij is ons tot lichtbron  

   door God Zelf bemind.  als een aarzelend vuur,   In  donkere nacht. 

   Wij groeten de toekomst,   wordt licht en geleide     Het zonlicht van Pasen 

   gevat in dit Kind.   in ons donkerste uur.     wint hier al aan kracht! 

  

Dankgebed – Voorbeden – Stilte – Onze Vader  

  

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 2 januari Ichthus.  
  

Zingen: NLB 834:1 en 7 
  

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!   2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

   God, laat mij voor uw aangezicht,     een geest van licht, zo klaar als Gij; 

   geheel van U vervuld en rein,     dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

   naar lijf en ziel herboren zijn.      en ga de weg die U behaagt. 

  

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

   dan kan ik veilig verder gaan, 

   tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

   van aangezicht tot aangezicht. 

  

Zegen       Gemeente (zingt): Amen 
  
Zingen:  NLB 425 
  

Vervuld van uw zegen / gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  / waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, / tezamen gezonden 
op weg in een wereld / die wacht op uw woord. 
Om daar in genade / uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep / in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, / om wie met ons leven 
uw zegen te brengen / die vrucht dragen zal. 
  

 
 


