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  LIEDERENBLAD 
Zondag 29 november 2020, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. W. van Iperen (Barneveld) 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied – Psalm 25 :1 en 2 (NB) 
1.Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten,  
maar wie uw gebod beaamt,  
mag gelovig U verwachten. 
  
2.Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil o Heer,  
‘k blijf U al den dag verwachten. 
 
Stil gebed 

Votum en groet 

Lofprijzing: ELB. 258  
1.Eer zij de God van de hemel, 
de Heer van de geschiedenis. 
Eer zij de Koning der volken. 
Gloria in excelsis. 
Eer zij de Vader almachtig. 
De God die hoog verheven is 
wil onder mensen verkeren. 
Gloria in excelsis! 
 
2.Vrede bij mensen op aarde, 
waar Hij al mee begonnen is. 
Vrede bij kleinen en groten. 
Gloria in excelsis. 
Licht van de zon in de opgang 
verdrijft de grote duisternis. 
Vrede bij mensen op aarde. 
Gloria in excelsis! 
 
NLB.150a 
1.Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn 
Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
  
 

2.Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
  
3.Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
  
4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 
Gebed voor de nood van de wereld 
Vooraf gaan en afgesloten met lied 426 gezongen door 
voorganger. 

 
NLB. 426  God zal je hoeden 
1.God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heaven’s sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 
 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
Gebed  
 
1e Bijbellezing: Mattheüs 1 :1-6 
 
NLB. 738 :1 en 2 
1.Kom zing het lied van Eva, 
de bron vol levenskracht, 
en zing het lied van Sara 
die moeder wordt en lacht 
en zing het lied van Hanna 
die God bestormt met haar gebed 
en zing omdat Maria 
Gods woord ter wereld brengt. 
  
2.Kom zing het lied van Sifra 
en Pua, die ’t bevel 
om jongetjes te doden 
tenietdoen bij de Nijl 
en zing het lied van Mirjam: 
in zee komt paard en ruiter om 
en zing het lied van Ester 
die massamoord voorkomt. 
  
2e Bijbellezing: Jozua 2 
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NLB. 738 :3 en 4. 
3.Kom zing het lied van Tamar 
die opkomt voor haar recht 
en zing het lied van Rachab 
en haar geloofsgevecht 
en zing met Ruth uit Moab: 
in uw gemeente ben ik thuis, 
en zing ook van Batseba 
die meebouwt aan Gods huis. 
 
4.Kom zing het lied van Anna 
die uitziet naar het kind 
en zing het lied van Marta 
die Jezus volgt en dient 
en zing van de Maria’s 
die steeds hem hebben bijgestaan 
en op de hemelbruiloft 
aan Jezus’ tafel gaan. 
 
Verkondiging 
 
NLB. 439 :1 en 2 
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. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Psalm 67 :1 en 2 (OB) 
1.D' algoede God zij ons genadig,  
En zegen' ons met overvloed;  
Hij doe Zijn aangezicht gestadig, 
Ons lichten en Hij zij ons goed;  
Opdat elk genegen,  
Zich aan Uwe wegen,  
Op deez' aarde wenn';  
En de blinde heiden,  
Nu van God gescheiden,  
Eens Uw heil erkenn'.  
  
 

2.De volken zullen U belijden,  
O God, U loven al te zaâm.  
De landen zullen zich verblijden,  
En juichen over Uwen Naam.  
Volken zult Gij rechten,  
Hunne zaak beslechten,  
In rechtmatigheid;  
Volken op deez' aarde,  
Die Uw arm vergaârde,  
Die Gij veilig leidt.  
 
Dankgebed en voorbede  
 
Collecten  
1e Werk van diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Kinderoppas en nevendiensten 
 
Slotlied NLB. 993 :1, 2, 5, 6 en 7 
1.Samen op de aarde, 
dat beloofde land, 
God zal ons bewaren, 
want Hij houdt in stand 
  
2.wat Hij heeft geschapen 
met zijn hand, zijn woord. 
Hij zal niet verlaten 
wat Hem toebehoort. 
 
5.Israël, Egypte, 
stem en tegenstem, 
hoogtepunt en diepte – 
alles zegent Hem, 
  
6.want Hij zal verzoenen 
wat vijandig is, 
nieuwe namen noemen, 
voor een oud gemis. 
  
7.Kerk en wereld samen, 
vasteland en zee, 
worden ja en amen, 
ja uit ja en nee. 
 
Zegen  

 
   
   


