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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 27 november 2022  
Eerste Advent 
Voorganger: Ds. R.J. Kranen 
Organist: Adriaan 
Thema: “Teken van geloof” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
ELB. 24 :1 en 4  
1Juicht aarde, juicht alom de HEER, 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer. 
Komt nadert voor zijn aangezicht, 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
refrein: 
Halleluja, glorie, halleluja, 
halleluja, glorie, halleluja, 
halleluja, glorie, halleluja, 
halleluja, glorie, halleluja! 
 
4.Want goedertieren is de HEER. 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer. 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht! 
 
refrein: 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Adventskaars wordt aangestoken door kind.. 
 
Lied 908 :4 en 6 (LB2013) 
4.Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 
 
6.Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 
Genadeverkondiging  
 
Opwek. 595 (Licht van de wereld) 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 

  
 

Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
  
Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind  
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
  
(refrein) 
  
En nooit besef ik hoe U leed,    ) 
de pijn die al mijn zonde deed. )2x 
 
(refrein) 

 
 Opwek. 366 (Kroon Hem met gouden kroon) 

Kroon Hem met gouden kroon 
het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak! Mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheen 
die 't heil voor u verwierf. 
  
Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich terneer 
voor zulke wond're pracht. 
  
Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
't Klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 

 
Gebed 

 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 
Kinderlied Opwek. 69  
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

  
Wanneer het ’s avonds donker wordt 
en je geen hand voor ogen ziet, 
dan doe je ook een lichtje aan, 
zodat je ziet waar je kunt gaan. 

  
Ja, zo is ook het Woord van God. 
Het helpt je als je niks meer ziet. 
Want elke keer als je het leest, 
dan zul je zien waar je kunt lopen 
en waar je heen kunt gaan. 
 

Lezing door een gemeentelid 

 
1e Bijbellezing: Richteren 6 :1-2, 11-24a (NBV) 
Gideon geroepen 
2e Bijbellezing: Jesaja 7 :1-4a , 7, 9b-14 
Het teken van Immanuel 
3e Bijbellezing: Lukas 1 :5-25 (door Ds. Kranen) 
Aankondiging van de geboorte van Johannes 
 
Gezang 67 :1 en 2 (God zij geloofd)LB1973 
1.God zij geloofd uit alle macht, 
Hij komt zijn volk bevrijden 
en heeft aan Israël gebracht 
verlossing in zijn lijden. 
Hij heeft zijn teken opgericht: 
verheffing van het aangezicht 
voor heel het huis van David, 
zoals voorlang geschreven stond 
heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 
zo doet Hij ons herleven. 
 
2.Bevrijding uit de vijandschap 
de hand van die ons haten, 
gelijk Hij eens gezworen had 
Abraham onze vader, 
opdat wij in rechtvaardigheid 
de Here God zijn toegewijd 
ons leven lang op aarde, 
Zo zult gij voor de Heer uitgaan, 
een stem die Hem de toegang baant: 
bereidt Hem alle wegen! 

 

Verkondiging 

 
ELB. 109 :1,2 en 3 (Al wie dolend) 
1.Al wie dolend in het donker 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 

Vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 

 
2.Onze lasten zal Hij dragen 
onze onmacht totterdood 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons zichzelf als levensbrood 
nieuwe vrede zal er dagen 
liefde straalt als morgenrood. 

 
3.Tot de groten zal Hij spreken 
even weerloos als een lam 
het geknakte riet niet breken 
Hij bewaakt de kleine vlam: 
hoort en ziet het levend 
teken van een God die tot ons kwam. 

 
Dankgebed en voorbede 

 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: Gez. 127 :1,2 en 7 (LB1973) 
1.Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
  
2.Vat moed, bedroefde harten, 
de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 

 
7.Gij schenkt met volle handen, 
die zelf de armoe draagt. 
Gij maakt uzelf te schande, 
die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, 
die 't al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen 
en eeuwig dankbaar zijn. 
 
Zegen:  Beantwoord met gez. 456 :3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


