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Zondag 29 december 2019 avonddienst 
          Organist Wim Dijkens 
      Voorganger in deze dienst  is 

   Ds. T. Schutte 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Gezang 103 c :1 en 2 (NLB)2013 
1.Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
  
2.Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 103 c :3 en 4 
3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
  
4.Snel vergaan de mensenkind'ren 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Looft de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
 
Hemelhoog 336 (Groot is Uw trouw o Heer) 
1.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. 

 
2.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] 
 
Gebed  

 
 1e Bijbellezing: Jesaja 40 :12-26 
 
 Psalm 150 (NB) 
 1.Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

  
2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
        2e Bijbellezing: Jesaja 40 :27 – 31  
 
 Hemelhoog 629 (De kracht van Uw liefde)   

1.Heer, ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet, 
vind ik rust bij U. 
Want, Heer, ik heb ontdekt 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

 
[refrein] 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
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gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
2.Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 
[refrein] 
 
Verkondiging 
 
Hemelhoog 258 
1.Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de maan, 
is het of de nacht mij noemt de naam 
van een machtig God. 
 
2.Zie ik ’s morgens weer de zon opgaan, 
op het veld de bloemen opengaan, 
is het of de dag mij noemt de naam 
van een machtig God. 
 
[refrein] 
Deze God die aard’ en hemel schiep 
is dezelfde God die mij eens riep 
uit het duister tot zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag. 
Die zijn liefde aan mij openbaart, 
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in zijn hand bewaart; 
hoe groot is God voor mij! 
 
Dankgebed  
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
  
Slotlied Gez. 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
 
 

3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen   
 
 
De liederen gez. en psalm 150 
Heb ik uit het nieuwe liedboek 2013  
 
 
 
 
 
 


