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  LIEDERENBLAD 
Zondag 11 december. 2022 (3e advent) 
Avonddienst 18.30 uur 
Viering en dankzegging H.A. 
Voorganger: Ds. R. J. Kranen 
Organist/pianist:  Niels 
Thema:   
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied: Psalm 24 :1 en 4 (NB) 
1.De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein,  
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan,  
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 
4.Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,  
aloude deur, maak wijd uw boog,  
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
Die sterke held? Het is de Heer, 
Die alle macht kan overwinnen. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Genadeverkondiging  
 
Gezang 255 :2 en 4 (LB1973) 
2.Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
4.Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 

Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing : Mattheus 26 :26-30  
 
Gezang 168 :1,2,5 en 6 (LB1973) 
1.O Jezus Christus, licht ze bij 
die leven aan uw licht voorbij. 
Voeg ze met uwe kudde saam, 
opdat zij niet verloren gaan. 

  
 

2.Vervul met uw genadeschijn, 
die op verkeerde paden zijn. 
Sta bij, die heimlijk in zijn hart 
verlokt en aangevochten wordt. 

 
5.Verlicht het oog dat U niet ziet. 
Leid hem weerom die U verliet. 
Verzamel, die verwijderd gaan. 
Versterk ze die in twijfel staan. 
  
6.Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 
voor tijd en eeuwigheid vereend, 
in aarde en hemel, dan en nu, 
allen tezamen danken U. 

 

Verkondiging  
 

Joh. de Heer 593 :1 en 3 
1.Daar is uit 's werelds duist're wolken, 
een licht der lichten opgegaan.  
Komt tot zijn schijnsel, alle volken!  
En gij, mijn ziele, bid het aan.  
Het komt de schaduwen beschijnen,  
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen,  
genade spreidt haar morgenrood. 
 
3.Wat heil! een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Uw kracht. 
De heerschappij zal Hem behoren, 
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.  
Zijn naam is wonderbaar; Zijn daden, 
Zijn wond'ren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,  
verzoend voor 't oog des Vaders treên. 
 
Viering H.A. 
 
Onderwijzing  

 
Gebed  
 
Gezang 51 LB (1973) 
1.Lieve Heer, Gij zegt `kom' en ik kom, - 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt `kom' en ik kom. 
  
2.O mijn God, Gij zegt `ga' en ik ga, 
Gij zegt `ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest 
om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
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  LIEDERENBLAD 
3.Want o Heer, ik zeg `kom' en Gij komt, 
ik zeg `kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Gezang 125 :1,3 en 5 (LB1973) 
1.O kom, o kom, Immanuel, 
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, Immanuel! 
 
3.O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
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, Immanuel! 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
Collecten: 
1e Hospcie Jasmijn Harderwijk 
2e Kerk en eredienst  
 
Slotlied: Gezang 393  
1.De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 

  
2.Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

  
3.Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 

  
4.Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 

 
Zegen: beantwoord met Gez. 456 :3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

 
  
 
 
   
 
   
   
  


