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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 1 december 2019 morgendienst 
                Organist Adriaan Bruinink 
           Voorganger Ds. J.S. Telgenhof 

     Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 118 :1 en 3 (LB) 
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 aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge 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! 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Gez. 117 :1 (LB) 
1.Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 

  
Psalm 86 :1 (LB) 
1.Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, 
zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven, U gewijd, 
stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, 
want ik roep tot U gestadig. 
Stel mij in het blijde licht, 
want ik zoek uw aangezicht. 

 
Opwek. 527 (Licht in de nacht) 
Licht in de nacht: 
een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat zijn leven begon. 
’n Sluier van angst en pijn lag  
op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
stralend breekt die held’re morgen aan. 

Prijs nu zijn naam,  
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, 
o, nacht dat Jezus kwam. 
O, nacht vol licht, 
o, nacht dat Jezus kwam. 
   
Wat Hij ons leert  
is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt  
verbreekt Hij alle banden, 
vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
  
Prijs nu zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. 

 
Geboden 

 
Opwek. 624 (Wees genadig) 

De woorden die U sprak, Heer, 
ben ik al weer vergeten.  
Het vuur van uw beloften  
is langzaam uitgedoofd.  
Met een hart vol van twijfel  
volg ik aardse wijsheid.  
Vergeef mij toch mijn ongeloof; 
hernieuw het vuur in mij.  
  
Refrein:  
Wees genadig,    
Heer vergeef mij.    
Wees genadig voor mij.   
Wees genadig,    
Heer vergeef mij.    
Wees genadig voor mij.  
  
Ik bouwde zelf een altaar  
van dingen van de wereld.  
Ik wandelde op wegen  
ver bij U vandaan.  
Nu keer ik terug en stort mij  
in uw armen van genade.  
Vergeef mij, Heer en help mij  
opnieuw uw weg te gaan.  
  
(refrein)  
  
Ik hunker naar uw liefde,  
barmhartig en genadig,  
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als een stroom van vergeving  
die geen einde kent.  
Alles in mij buigt nu voor U,  
hier in uw nabijheid.  
Het licht van uw verlossing  
schijnt helder in de nacht.  

  
(refrein)  
 
Gebed  

 
Bijbellezing : Jesaja 9 :1-6 
  
Kindermoment advent 2019 

 
Psalm 130:1 en 4 (LB) 
1.Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here, red! 
 
4.Gij al Gods bondgenoten, 
ziet naar zijn toekomst uit!  
De Heer is vast besloten, 
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 
van onrecht en van schuld. 
 
Kindernevendienst 3/4 en 5/6  
 
Verkondiging  “Houd vol” 
 
Opwek. 798 (Houd vol) 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
 

Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 

 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn 
gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen 
staan. 

 
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 

 
Compassion: Jurrien, Vinz, Willian 

 
Opwek. 618 (Jezus hoop van de volken) 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
  
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
  
U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood. 
  
Refrein: 
U bent de hoop  
in ons bestaan. 
U bent de rots  
waarop wij staan. 
U bent het licht  
waardoor de wereld God kan zien. 
  
U won van de dood,  
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij  
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop,  
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof… 

 
Dankgebed  
 
Collecten  
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Kinderoppas en nevendienst 
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Slotlied: Psalm 149 :3 en 5 (NB)LB 
3.De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
5.Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's Heren welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen 's Heren naam. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


