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  LIEDERENBLAD 
Zondag 6 december 2020, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. C.A. van der Graaf 
Thema: “Jezus staat stil” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied – Psalm 136 :1 en 2 (NB) 
1.Looft den Heer,want Hij is goed,  
trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid   
zal bestaan in eeuwigheid.  
  
2.Geeft den God der goden eer,  
jubelt voor der heren Heer.  
Hij doet wondren, Hij alleen  
trouw door alle tijden heen.  
 
Stil gebed 

Votum en groet 

Lofprijzing: OTH. 280 (Opwek. 502)  
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 

  
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
OTH. 283 (Opwek. 539) 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 

  
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd 
die nu in U gelooft 
 
Schuldbelijdenis  

 
OTH. 243 :1 (opwek. 125 :1) (Heer ik kom tot U) 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
Genadeverkondiging  
 
 

OTH. 243 :1 (opwek. 125 :4) (Jezus op uw Woord) 
Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 

Gebed  
 
Bijbellezing: Mattheüs 20 :29 -34 
 
Gezang 122 :1 en 3 (LB) 
1.Kom tot ons, de wereld wacht. 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
  
3.Gij daalt van de Vader neer, 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 

  
Verkondiging : “Jezus staat stil” 
 
OTH. 177 :1,2 en 3  
De Heer op wie mijn hart vertrouwt, 
bent U die zoveel van mij houdt. 
Ik ben verwonderd, sprakeloos 
dat U mij kent, dat U mij koos. 
Uw kostbaar bloed verloste mij; 
eens was ik slaaf, nu ben ik vrij. 
O, ik was blind tot U liet zien: 
het is genade, onverdiend! 
 
Wij volgen U Heer, overal, 
waarheen U ons ook brengen zal. 
Dwars door beproeving, door de strijd, 
bouwt U het hemels koninkrijk. 
Ons hele leven, hier en nu 
blijft U in ons, en wij in U. 
O Jezus in uw grote kracht, 
wordt alles wat U wilt, volbracht! 
 
Wij gaan op weg met goede moed, 
vol van uw Geest die ons behoedt. 
De vreugde die nog voor ons ligt, 
houdt heel ons hart op U gericht. 
U bent de hoop van ons bestaan; 
U laat ons nooit verloren gaan! 
Sterk in uw kracht, met zekerheid. 
leidt U ons naar uw koninkrijk. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten  
1e Werk van diaconie 
2e Kerk en eredienst 
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  LIEDERENBLAD 
 
Slotlied Psalm 67 :1 (LB) 
1.God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht; 
opdat hier op aarde  elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend ', 
zo, dat allerwegen  ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
Zegen  

 
   
   


