
Orde van dienst voor zondag 11 december 2022  
 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
  
Paulus schreef: In de hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het 
geen hoop meer zijn. Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting 
daarvan volharden.  
  
Luiden van de klok    
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 24: 1 
  

1 De aarde en haar volheid zijn 
   des Heren koninklijk domein, 
   de wereld en die daarin wonen. 
   Het land rijst uit de oceaan, 
   rivieren breken zich ruim baan 
   om Gods volmaakte macht te tonen. 
  
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 los laat 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: 4 
  

4 Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, 
   aloude deur, maak wijd uw boog, 
   laat uw verheven koning binnen. 
   Wie is die vorst zo groot in eer, 
   die sterke held? Het is de Heer, 
   die alle macht kan overwinnen.    (Gemeente gaat zitten) 
  

Welkom 
  

Aansteken van de adventskaarsen Zingen: NLB 455: 3 
  

3 Het zal geschieden in de laatste dagen 
   dat de woestijn zal bloeien als een bloem 
   en zich verblijdt om de gebaande wegen, 
   om vruchten, die, gerijpt in zon en regen, 
   vertellen van bevrijding na gericht en doem 
   als antwoord op veel levenslange vragen. 
  

Inleiding op de dienst 
  



Zingen: NLB 513: 1 en 2 
  

1 God heeft het eerste woord.  2 God heeft het eerste woord. 
   Hij heeft in den beginne      Voor wij ter wereld kwamen, 
   het licht doen overwinnen,      riep Hij ons reeds bij name, 
   Hij spreekt nog altijd voort.      zijn roep wordt nog gehoord. 
  
Vermaning als geloofsbelijdenis 
  
Kindermoment 
  
Muzikaal intermezzo 
  

Lezen: Lukas 3: 1-6  en Jesaja 40: 1—11 
  
Overdenking 
 
Zingen: NLB 444:1, 2, 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. 
  
4 De zonne, voor wier stralen  5 Reeds daagt het in het oosten, 
   het nachtelijk duister zwicht,     het licht schijnt overal: 
   en die zal zegepralen,      Hij komt de volken troosten, 
   is Christus, 't eeuwig licht!      die eeuwig heersen zal. 
  
Dankgebed en voorbeden 
  
Mededelingen 
  
Inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE) 

Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  

NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 11 december Ichthus.  

  
Zingen: NLB 439: 1 en 3 
  

1 Verwacht de komst des Heren,  3 Een hart dat wacht in ootmoed 
   o mens, bereid u voor:      is lieflijk voor de Heer, 
   reeds breekt in deze wereld     maar op een hart vol hoogmoed 
   het licht des hemels door.      ziet Hij in gramschap neer. 
   Nu komt de Vorst op aard,      Wie vraagt naar zijn gebod 
   die God zijn volk zou geven;     en bidden blijft en waken, 
   ons heil, ons eigen leven      in hem wil woning maken 
   vraagt toegang tot ons hart.     het heil, de Zoon van God. 
  
Zegen       Zingen: 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. 
  

Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). Van harte welkom 
 


