
Orde van dienst voor zondag 4 december 2022  
 
Als de kerkenraad binnen is wordt er in stilte geluisterd naar muziek en bereiden we ons persoonlijk 
voor op de dienst. 
  
Johannes de Doper trad op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: Kom tot inkeer, want het 
koninkrijk van de hemel is nabij!   
  
Luiden van de klok    
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 25:1 
  

1 Heer, ik hef mijn hart en handen 
   op tot U, beslecht mijn zaak. 
   Weer van mij de smaad en schande 
   van mijns vijands leedvermaak. 
   Ja, zij worden zeer beschaamd 
   die de goede trouw verachten, 
   maar wie uw gebod beaamt, 
   mag gelovig U verwachten. 
  
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. 
  
(Gemeente gaat zitten) 
  
Zingen: NLB 433: 1 en 5 
  

1 Kom tot ons, de wereld wacht,  5 Lof zij God in 't hemelrijk, 
   Heiland, kom in onze nacht.     Vader, Zoon en Geest gelijk, 
   Licht dat in de nacht begint ,     nu en overal altijd, 
   kind van God, Maria's kind.      nu en tot in eeuwigheid. 
  
Welkom 
  
Aansteken van de adventskaarsen Zingen: NLB 455: 2 
  

2 Het zal geschieden in de laatste dagen 
   dat de Gezalfde Gods de vrede sticht 
   die alle boosheid breekt en doet bedaren, 
   om in de Geest des Heren te bewaren 
   wat groeit in groot geduld en in het glanzend licht 
   van Vaderlijke troost het leed zal dragen. 
  



Inleiding op de dienst 
  
Zingen: NLB 1005: 1, 2, 4 en 5 
 

1 Zoekend naar licht hier in het duister, 
   zoeken wij U, waarheid en kracht. 
   Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
   schijn in de donk're nacht. 
 refrein: Christus, ons licht 
   schijn door ons heen, schijn door het duister. 
      Christus, ons licht, 
      schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
  
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
   zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
   Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
   zo wordt uw stem gehoord.  Refrein 
  
 4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
  zoekend naar warmte zijn velen koud.  
  Maak ons een huis van levende stenen,  
  schuilplaats door U gebouwd.  Refrein 
  
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
   voor zoveel leed, zoveel gemis. 
   Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
   totdat uw rijk hier is.    Refrein 
  
Gebed 
  

Lezen: Genesis 18: 1-15  
  
Luisteren:  NLB 738 
1 Kom zing het lied van Eva,   2 Kom zing het lied van Sifra 
   de bron van levenskracht,      en Pua, die ’t bevel  
   en zing het lied van Sara,      om jongetjes te doden 
   die moeder wordt en lacht      teniet doen bij de Nijl 
   en zing het lied van Hanna      en zing het lied van Mirjam: 
   die God bestormt met haar gebed     in zee komt paard en ruiter om 
   en zing omdat Maria      en zing het lied van Ester 
   Gods woord ter wereld brengt.      die massamoord voorkomt. 
  
3 Kom zing het lied van Tamar  4 Kom zing het lied van Anna  
   die opkomt voor haar recht     die uitziet naar het kind 
   en zing het lied van Rachab      en zing het lied van Marta 
   en haar geloofsgevecht      die Jezus volgt en dient 
   en zing met Ruth uit Moab:      en zing van de Maria’s 
   in uw gemeente ben ik thuis,     die steeds hem hebben bijgestaan 
   en zing ook van Batseba      en op de hemelbruiloft 
   die meebouwt aan Gods huis.     aan Jezus’ tafel gaan. 



  

Lezen: Lucas 1: 5-25  
  

Zingen: NLB 435: 1 en 3 
  

1 Hef op uw hoofden, poorten wijd!  2 Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
   Wie is het, die hier binnenrijdt?     zachtmoedigheid zijn metgezel. 
   Begroet Hem, Heer der heerlijkheid    Hij draagt een kroon van heiligheid,  
   en Heiland vol barmhartigheid!     een scepter van barmhartigheid. 
   Hij geeft de wereld 't leven weer.     Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
   Juich blijde, zing uw God ter eer,     juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
   loof Hem, die sterk van daad     door Hem geschiedt Gods raad, 
   de deuren binnengaat.      zijn heerschappij bestaat! 
  
Preek 
  
Zingen: NLB 440:1, 2 en 4 
  

1 Ga, stillen in den lande,   2 Vat moed, bedroefde harten, 
   uw Koning tegemoet,      de Koning nadert al. 
   de intocht is ophanden      Vergeet uw angst en smarten, 
   van Hem die wonderen doet.     daar Hij u helpen zal. 
   Gij die de Heer verwacht,      Er is weer nieuwe hoop: 
   laat ons vóór alle dingen      Hij noemt u zijn beminden, 
   Hem ons hosanna zingen.      in 't woord laat Hij zich vinden, 
   Hij komt, Hij komt met macht.     in avondmaal en doop. 
  
4 Gij schenkt met volle handen, 
   die zelf de armoe draagt. 
   Gij maakt uzelf te schande, 
   die steeds naar zondaars vraagt. 
   Wij willen, groot en klein, 
   die 't al van U ontvingen, 
   U ons hosanna zingen 
   en eeuwig dankbaar zijn. 
  
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.  
  
Dank– 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 4 december Ichthus.  

  
 
 
 



Zingen: NLB 438: 1 en 4 
  

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

  

 


