
Orde van dienst Zondag 27 november 2022 Ichthus Emmen 10.30 uur. 

Voorganger: mw. R. Dekker-Averesch. Organist: dhr. H. Vink 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar: “Nun komm der Heiden Heiland Bach “ 

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  

NLB 122: 1 en 2 

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
   toen men mij zeide: 'Gord u aan 
   om naar des Heren huis te gaan! 
   Kom ga met ons en doe als wij!' 
   Jeruzalem, dat ik bemin, 
   wij treden uwe poorten in, 
   u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
   Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
   wel saamgevoegd en welgebouwd, 
   o schone stede, die wij groeten. 
 
2 Hoe zijn de stammen opgegaan! 
   Hier gingen ons de voeten voor 
   der pelgrims, die de Heer verkoor, 
   hier, waar uw heilige muren staan! 
   Jeruzalem, dat ik bemin, 
   wij treden uwe poorten in 
   naar 's Heren woord, om zijn naams ere! 
   Zo is het Israël gezegd: 
   hier zijn de zetels van het recht, 
   de troon, waar David zal regeren! 

Begroeting en bemoediging 

Voorganger: de Heer zij met u 

Gemeente:   ook met u zij de Heer 

Voorganger: onze hulp is in de naam van de Here God 

Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Gemeente; en niet los laat het werk van zijn handen 

Voorganger: genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest. 

Gemeente: Amen  

 

Tijdens het aansteken van de eerste Adventskaars zingen wij: NLB: 455: 1                                                                                                                                                     

1 Het zal geschieden in de laatste dagen 
   dat God verschijnt met macht en majesteit 
   en in zijn licht de dageraad laat komen 
   die onze duisternissen weg doet stromen 
   Zijn huis, hoog op de berg, staat vast in wijs beleid 
   als onderkomen van zijn welbehagen. 



 Welkom en inleiding.  Eerste Adventszondag; de Voormoeders van onze Heer 

Jezus Christus komen in het licht tijdens deze Adventsperiode. Vandaag horen wij 

over Batseba. 

NLB: 213: 1, 2 en 5  

1 Morgenglans der eeuwigheid, 
   licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
   stel ons deze ochtendtijd 
   uwe heerlijkheid voor ogen, 
   en verdrijf door uwe macht 
   onze nacht! 
 
2 Laat als milde morgendauw 
   uw genade tot ons komen 
   en de dorstige landouw 
   van ons leven overstromen, 
   ja, verkwik ons door uw troost 
   onverpoosd. 
 
5 Overstroom ons met uw licht, 
   klare Zon van trouw en goedheid. 
   Treed niet met ons in 't gericht, 
   maar verblijd ons met de zoetheid 
   van des hemels zaligheid 
   voor altijd. 

Gebeden 

NLB: 441: 1 en 5                                                                                                                                                                                                                  

1 Hoe zal ik U ontvangen,                                                                                                                              

wat wordt mijn eerste groet,                                                                                                                                           

U, ieders hartsverlangen,                                                                                                                             

vervul ook mij met gloed,                                                                                                                             

O Jezus licht der wereld,                                                                                                                                  

verlicht mij dat ik weet,                                                                                                           

waarmee ik u moet eren,                                                                                                                    

u waardig welkom heet. 

5 Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde. 
U ziet de schuld en pijn, 
waarmee wij allen falen, 
maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, 
in uw erbarmen vast. 

Schriftlezingen: 2 Samuël 11: 1 – 27;  Matteüs: 1: 1 – 16 

NLB: 438: 1 en 4  



 1 God lof! Nu is gekomen 
   Gods aangename tijd: 
   de Koning onzer dromen, 
   de Heer der heerlijkheid 
   treedt, zonder praal en pracht, 
   in onze wereld binnen, 
   om hier te overwinnen 
   de duivel en zijn macht. 
 
4 Gij armen en verdrukten, 
   wáár gij op aarde zijt, 
   gebeukten en gebukten 
   in deze boze tijd, - 
   houd moed, Hij nadert al! 
   Gij moogt uw Held ontvangen, 
   de Vorst van uw verlangen, 
   met liederen zonder tal!               

Overdenking  ‘Verborgen Verleden’ 

We luisteren naar: ‘Magnificat” door Sela  

Bericht van overlijden, we zingen:                                                                                           

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.                                                                  

Wij leven en sterven voor God, onze Heer, aan Hem behoren wij toel                                                                               

Dankgebed en voorbede 

De collectes zijn vandaag voor: voor Ned. Bijbelgenootschap en de  wijkkas. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:   
NL15 RABO 0114 5357 36  t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. “collecte 27 
november “Ichthus” of via de Scipio app 

  

Slotlied: NLB: 442  

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
   Verlos mij van mijn bange pijn! 
   Zie, heel mijn hart staat voor U open 
   en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
   O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
   verkwik mij met uw heilige gloed. 
   Kom met uw zachte glans doordringen, 
   o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
   waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
   Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
   mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
   Blijf in uw liefde mij bewaren, 
   waar om mij heen de wereld woedt. 
   O, mocht ik uwe troost ervaren: 
   doe intocht, Heer, in mijn gemoed!              Zegen:  gemeente zingt:  Amen, Amen 


