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Zondag 5 januari 2020 avonddienst 
          Organist Kees Ploeger 
      Voorganger in deze dienst  is 
            Ds. J.D.J. ten Voorde 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 118 :9 en 10 (NB) 
9.Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeegnen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 
10.De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen; 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Opwek.493  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
Mensenzoon, Zoon van God, 
Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en hoop, 
al mijn schuld is weggedaan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. 
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, 
waarheid die mij sterk doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 
held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

  
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 
 

   OTH. 276 
 Machtig God, sterke Rots, 
 U alleen bent waardig. 
 Aard' en hemel prijzen U, 
 glorie voor uw naam. 
 
 Lam van God, hoogste Heer, 
 heilig en rechtvaardig, 
 stralend Licht, Morgenster, 
 niemand is als U. 
 
 Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
 Prijst de Geest, die in ons woont. 
 Prijst de Koning der heerlijkheid. 
 Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 

Geloofsbelijdenis  
 

Gezang 445: 1 en 2 (LB) 
1.God heeft mij zijn Zoon gegeven, 
door 't geloof nam ik Hem aan; 
ja, ik weet het, ik zal leven, 
en door Hem ten hemel gaan. 
Zelfs eer ik nog was geboren, 
heeft mij God in Hem verkoren, 
eer zijn woord met scheppersmacht 
dit heelal tot aanzijn bracht. 
  
2.Jezus Christus is gestorven, 
is verrezen, ook voor mij, 
heeft de zegepraal verworven 
en het leven, ook voor mij. 
Aan Gods rechterhand gezeten, 
zal Hij nimmer mij vergeten, 
maar, uit deernis met mijn lot, 
treedt Hij voor mij in bij God. 
 
Gebed  

 
 Bijbellezing: Leviticus 25 :8-13                                 
  en Jesaja 61 :1-5 en 62 :1-7 (NBV) 
 
 Psalm 122 :1 en 3 (NB) 

1.Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
   toen men mij zeide; "Gord u aan 
   om naar des Heren huis te gaan! 
   Kom ga met ons en doe als wij! 
   Jeruzalem, dat ik bemin, 
   wij treden uwe poorten in, 
   u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
   Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
   wel saamgevoegd en welgebouwd, 
   o schone stede, die wij groeten. 
 

 
 



 
 
 

2 
 

LIEDERENBLAD    
3.Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

 
Verkondiging 
 
OTH. 227 (Jezus, alles geef ik U) 
Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn. 
Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn. 

  
Al mijn hoop, 
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand, 
vertrouw ze aan U toe. 
Al mijn hoop, 
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand, 
vertrouw ze aan U toe. 

  
Door uw wil te doen, 
leer ik om vrij te zijn. 
Door uw wil te doen, 
leer ik om vrij te zijn. 

  
Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn. 
 
Collecten: 
1e Stichting Ontmoeting 
2e Kerk en eredienst 
  
Slotlied Gez. 304 :1 en 3 (LB) 
1.God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
 
3.De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;  
 

Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 

 

Zegen   
 
 
 
 
 
 
 
 


