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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 8 december 2019 morgendienst 
                Organist Thom Hesseling 
           Voorganger Ds. G.J. Heeringa 

      Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 125 :1 en 5 (LB) 
1.O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
5.O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. 
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon. 
Genade & vrede van God de Vader. 
Door Jezus Zijn zoon Immanuel. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 

Halleluja, halleluja Amen (2x) 
 
Kindermoment advent 2019 
 
Lofprijzing: ELB.336 :1 (+refrein) 
1.Geprezen zij God op zijn heilige troon 
voor hetgeen Hij ons gaf in zijn enige Zoon, 
die kwam als het Godslam en droeg onze schuld 
die de eis van Gods wet 
aan het kruis heeft vervuld. 
 
refrein 
Prijs de Heer, prijs de Heer, 
alles zing' nu zijn eer! 
Stem en klank, stem en klank, 
juub'len luid onze dankt. 
Door 't bloed van het Lam 
gaan wij vrij tot Gods troon; 
brengt daarom de glorie 
aan Vader en Zoon. 
 
Gezang 121 :1  (God lof! Nu is gekomen) 
1.God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de Koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 

de duivel en zijn macht. 
 
Opwek. 411 (Geprezen zij de Here) 
Refrein: 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
  
Want het geknakte riet 
verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is 
herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn warmte en zijn vuur. 
  
(refrein) 
  
Want een verbroken hart 
veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, 
verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn goedertierenheid. 
  
(refrein) 
 
ELB. 336 :3 (+refrein) 
3.O, ziet nu het Godslam, geslacht ook voor 
u; 
het draagt al uw zonden, gelooft dit toch nu; 
Zijn bloed schenkt vergeving, 
't koopt slaven weer vrij, 
het heiligt en reinigt, 't maakt zalig en blij.  

 
refrein 
Prijs de Heer, prijs de Heer, 
alles zing' nu zijn eer! 
Stem en klank, stem en klank, 
juub'len luid onze dankt. 
Door 't bloed van het Lam 
gaan wij vrij tot Gods troon; 
brengt daarom de glorie 
aan Vader en Zoon. 
 
Geboden (Matt.22 :35-40 
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  LIEDERENBLAD 
 

Opwek. 687 :2 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

 
Gebed  

 
1e Bijbellezing : Jesaja 35 :1-10 (NBV) 
 
Lied 23 :1,2 en 3 (LB)  
1Het dorre land zal juichen  
en bloeien als een roos, 
ja, jubelend getuigen:  
Gods heil is eindeloos. 
Sterkt dan de slappe handen  
en maakt de knieën vast, 
want God verbreekt uw banden  
en Hij verlicht uw last. 
 
2.Uw ogen en uw oren  
uw mond zal opengaan, 
de doven zullen horen 
 de blinden zien voortaan, 
de lamme zal dan springen,  
springen zoals een hert, 
wie stom is zal dan zingen  
dat hij genezen werd. 
 
3.Daar zal geen leeuw meer wezen, 
geen wild verscheurend dier, 
wie gaat heeft niets te vrezen, 
die wandelt vrij en fier. 
Zo zal het volk des Heren,  
zingend het hoogste lied. 
met vreugde wederkeren,  
want weg vlucht elk verdriet 
 
2e Bijbellezing Mattheus 11 :2 - 6 (NBV) 
 
Psalm 146 :3 (OB) 
3.Zalig hij, die in dit leven,  
Jakobs God ter hulpe heeft;  
Hij, die door den nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,  
Vestigt op den HEER', zijn God.  

 
Kindernevendienst 3/4  
 
Verkondiging   
 
 

Gezang 126 :1,2 en 3 (LB) 
1.Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
  
2.Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
  
3.Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

 
Dankgebed  
 
Collecten  
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gezang 121 :2 en 4 (LB) 
2.Hij wilde zich verlagen 
en daalde van zijn troon; 
een ezel mag Hem dragen, 
Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht 
en majesteit verhullen, 
om needrig te vervullen 
wat God van Hem verwacht. 
 
4.Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, 
houdt moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw Held ontvangen, 
de Vorst van uw verlangen, 
met liedren zonder tal! 

 
Zegen  

 
 


