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LIEDERENBLAD    
Zondag  15 december 2019 avonddienst 
      Viering en dankzegging H.A. 
           Organist Kees Ploeger 
      Voorganger in deze dienst  is 
              Ds. J.S. Telgenhof 
    
Welkom/afkondigingen 
 
Gezang 124 :1 en 2  
1.Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

  
2.De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

  
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 132 :1,2 en 3 (er is een roos) 
1.Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profetenmond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 

  
2.Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 

  
3.Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 

  
Geloofsbelijdenis 
 
Gebed  (om opening van de tafel) 
 
Opwek. 705 :1 + refr. (Gereedmaken tafel) 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht 
elk apart de voeten wast 
en zegt: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
  
Refrein: 
Toon mijn liefde aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
Opwek. 705 :2 + refr. (bij aangaan) 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. 
Hij zei: 
  
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 
Refrein: 
Toon mijn liefde aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad 
 
Viering Heilig Avondmaal 

 
Stil gebed  
 
Opwek. 615 (dank U voor het kruis Heer)afsluiting  
Dank U voor het kruis Heer, 
dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld en pijn; 
nu ben ik rein; 
uw liefde wast mij schoon. 

  
Dank U voor uw offer; 
vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
en omarmt mij als uw zoon. 

  
Refrein: 
Waardig is het Lam 
zittend op de troon. 
Zegevierend voor altijd 
draagt U de hoogste kroon. 
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Hoog verheven Heer, 
Jezus, Zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste schat. 
Waardig is het Lam, 
waardig is het Lam. 

  
(refrein) 
 
Gebed   
 
Bijbellezing: Lukas 2 :1-7 
 
Psalm 89 :1 en 2  (OB)           
1.'k Zal eeuwig zingen van Gods 
goedertierenheên;  
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn 
reên.  
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe 
gunstbewijzen  
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal 
rijzen;  
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,  
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.  
 
2. Ik heb'', dit was Uw taal, ,,een vast verbond 
gemaakt  
Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog 
bewaakt.  
Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen 
uitverkoren', 
Aan David in Mijn gunst, met enen eed gezworen:  
Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der 
dagen,  
Uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon 
schragen.''  

 
Verkondiging “Bethlehem” 
 
Psalm 98 :2 en 4 (OB)  
2.Hij heeft gedacht aan Zijn genade,  
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.  
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,  
Nu onze God Zijn heil om schenkt.  
Juich dan den HEER' met blijde galmen,  
Gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen  
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.  
 
4.Laat al de stromen vrolijk zingen,  
De handen klappen naar omhoog;  
't Gebergte vol van vreugde springen  
En hupp'len voor des HEEREN oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,  
De wereld in gerechtigheid;  
 

Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,  
Wordt in rechtmatigheid geleid.  
 
Dankgebed 
 
Collecten:  
1e Palliatieve Zorg- Hospice Ermelo 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 123 (Groot is uw trouw o Heer) 

Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
  
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
  
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
  
(refrein) 

 

Zegen  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


